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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/17 Teknisk utvalg 08.02.2017 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Gebyrregulativ-Felles 1940-1941-1942-1943-Brannvernområdet 

Henvisning til lovverk: 
LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven) 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7 
 
 

Vedlegg 
1 Gebyrregulativ-Felles 1940-1941-1942-1943-Brannvernområdet 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, innfører felles Gebyrregulativ for 
tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17   
 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av lovbestemt 
feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord opphører fra 
samme dato, med virkning fra 01.01.17 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7


 

 

 

 

 

Saksopplysninger 
FOR-2015-12-17-1710 
17.12.2015 ble det vedtatt ny sentral forskrift om brannforebygging     
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710 
 
Målet med den nye forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense 
konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 
Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, 
helse, miljø og materielle verdier i kommunen.  
Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å 
omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange 
menneskeliv. 
 
Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn 
av: 
a) risikoen for tap av liv og helse  
b) risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier  
c) risikoen for samfunnsmessige konsekvenser  
d) risikoen for brudd på forebyggende plikter  
e) effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak. 
 
 
FOR-2002-06-26-847  
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn UTGÅTT  
Forskriften skal verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom krav til forebyggende tiltak 
mot brann og eksplosjon. 
Forskriften regulerer de alminnelige plikter til å forebygge brann og eksplosjon, herunder 
gjennomføring av brannforebyggende tiltak i ethvert brannobjekt i bruk, og kommunens 
brannforebyggende oppgaver. 
Forskriften regulerer også nærmere bestemt brannvernutstyr og apparater. 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-26-847 
 
 

 

 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2002-06-26-847


 

Vurdering 
Brannsamarbeidet mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy starta opp 
våren 2015. Grunnlaget for samarbeidet ligger i vedtatt samarbeidsavtale i de respektive 
kommunestyrene: 
 
Kommunestyre, Kåfjord sak 0050/14   Kommunestyre, Nordreisa sak 0041/14   
Kommunestyre, Skjervøy sak 0047/14   Kommunestyre, Kvænangen sak 2014/69    
 
Felles Gebyrregulativ skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres av 
brannsamarbeidet med felles økonomiske mål. 
 
Oversikt på feie/ tilsynsgebyr 

KOMMUNE KOSTPRIS 2016 KOSTPRIS 2017 
1940 – Kåfjord  392,50,- 400,- 
1941 – Skjervøy  450,00,- 400,- 
1942 – Nordreisa  438,50,- 400,- 
1943 – Kvænangen  415,52,- 400,-  

Alle priser er eks. MVA 
 
Dagens lokal forskrifter opphører fra og med 01.01.17. med begrunnelsen at det ikke stilles krav 
utover sentral forskrift om brannforebygging av 17.12.2015. 
 
Nytt Gebyrregulativ, vil sikre samarbeidskommuner lik pris på fakturering av tjenester som 
samarbeidet utfører. 
 
Departementet kan gi forskrifter om avgifter og gebyr til dekning av utgiftene forbundet med 
gjennomføringen av tilsynsmyndighetenes oppgaver etter denne loven. 
 
Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn 
med fyringsanlegg. Jfr. §28 gebyr mm 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6 
 
Vertskommunen administrerer grunnlaget for innkreving av gebyrer. Gebyrene innkreves i den 
enkelte kommune, sammen med andre kommunale gebyrer. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6


Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa 
 
Hjemmel: LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 
Forskrift om brannforebygging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/


Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
Formål. 
Gebyrregulativet har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg. Samt tilleggstjenester for Nord-Troms Brannvesen. 
 
Virkeområde. 
Gebyrregulativet gjelder kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa. 
 
Hjemmel. 
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om 
brannforebygging. 
  
Hyppighet for feiing. 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov.  
 
Hyppighet for tilsyn. 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk.   
 
Varsling. 
Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 
og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 
 
Gebyr 

1. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

2. Samt tilleggstjenester.  
 
Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/


Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
 
Prisliste 
 
Grunnlag 
 

Pris 
 

1. Røykløp – Årsgebyr   
 

400,- 

2. Røykløp – Fresing  
 

1000,- 

3. Røykløp – Filming  
 

1000,- 
 

4. Røykløp – Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller 
fyringsanlegg etc. 

400,- 

5. Feiing – Fyrkjele og anbringer 
 

2500,- 

6. Feiing – Lite – ildsted  
 

400,- 

7. Feiing – Stort – ildsted   
 

800,- 

8. Kjøp av tjenester for kommuner utenfor brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

9. Kjøp av tjenester for kommuner innen brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

 
Priser eks. MVA 
 
 Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 
 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 
nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 
fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 
 
Gebyrfritak. 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 
Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av 
røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, fastsettes straffegebyr. 
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 

http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/


Nord-Troms Brannvesen 

    
 
Gebyrregulativ 2017 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa  
 
Vedtatt av kommunestyre 00.00.2017 

 
 
 
Andre tjenester. 
Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 
bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må ta kontakt med Nord-Troms Brannvesen. 
 
Nord-Troms Brannvesen tilbyr tjenester til kommuner som ikke er tilsluttet samarbeidet. 
Ta kontakt for tilbud. 
 
Byggeiers / brukers plikter. 
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 
samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 
 
Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 
tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  
 
Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  
I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 
 
Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 
mot utskliding.  
 
Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 
atkomst til røykløp. 
 
Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 
innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 
under feiing. 
 
Feierens plikter 
Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 
beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 
av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   
 
Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget, som har betydning for 
brannsikkerheten eller atkomsten, samt sjekk av varsling og slukkings apparater. Ved avvik 
som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for 
retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir 
gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. 
 
Klage. 
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 
eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

http://www.kvanangen.kommune.no/
http://www.kafjord.kommune.no/
http://www.skjervoy.kommune.no/
http://www.nordreisa.kommune.no/


 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/145 -15 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 19.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/17 Teknisk utvalg 08.02.2017 

 

Ny vurdering av klage på søknad om deling av eiendom gnr/bnr 31/6 - 
Magnar Stensvik 

Henvisning til lovverk: 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §§ 19-1, 19-2, 20-1, 26-
1 punkt m, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1. 
Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven) § 6 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 
 

Vedlegg 
1 00002H.pdf 
2 15/145. Delingssøknad for tomt til fritidsformål.   31/6 
3 00006H.pdf 
4 Særutskrift Klage på vedtak om avvising av delingssøknad på gnr/bnr 31/6 -Magnar 

Stensvik 
5 00060H.pdf 
6 00080H.pdf 
7 00085H.pdf 
8 00081H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 2000 m2 fra eiendom gnr/bnr 31/6. Arealet 
skal benyttes som tomt til fritidsformål.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om krav til regulering godkjennes jfr plan- og 

bygningslovens 19-2.  
 
Det settes følgende vilkår: 
 Nøyaktig tomteavgrensning blir gjort i felt under oppmålingsforretningen. 



 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 
behandlet og godkjenning er gitt. Det må også søkes Statens vegvesen om utvidet bruk av 
avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense langs fylkesveg.  

 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. 
 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at konsekvensene for landbruk, reindrift, natur, kulturmiljø 
og friluftsliv er moderate. Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 fremgår av 
saksutredningen.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Fylkesmannen i Troms har i brev datert 08.03.2016 opphevet kommunens vedtak om avslag på 
søknad om deling av eiendom gnr/bnr 31/6 fra Magnar Stensvik. Saken er sendt tilbake til 
kommunen for ny behandling. Vedtaket er begrunnet med at det ikke foreligger grunngitt 
søknad om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan. Kommunen kan ikke dokumentere at 
søker har fått veiledning om dette. Opphevelse av vedtaket innebærer at kommunen nå skal 
behandle saken på nytt.  
 
Gnr/bnr: 31/6 
Søker: Magnar Stensvik 
Erverver: Ikke bestemt.  
Formål: Tomt til fritidsformål. 
Størrelse: ca. 3900 m2. 
Markslag/arealtype: Bart fjell med innslag av småvokst lauvskog. 
Planstatus: Kommuneplanens arealdel har satt området til fritidsbebyggelse med krav om 
reguleringsplan. 
 
Det aktuelle arealet som er søkt fradelt gjelder en hel teig på 3,9 dekar på nedsida av 
fylkesvegen. Arealet er vist på kartet med blå strek.   
 



 
Flybilde med omsøkt tomt.  
 
Historikk 
Magnar Stensvik søkte den 19.1.2015 om deling av grunneiendom på eiendommen gnr. 31, 
bnr. 6 i Kvænangen kommune. Kvænangen kommune avslo søknaden i delegert vedtak den 
7.9.2015, i sak 2015/145. Begrunnelsen for vedtaket var at det kreves reguleringsplan for 
ytterligere fradelinger fra eiendommen, da det fra bruksnummeret er fradelt fem tomter til 
fritidsformål i planperioden uten reguleringsplan. Det vises til bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel, hvor det er krav til reguleringsplan, og at kommunen har praktisert bestemmelsene slik 
at det er tillatt med inntil tre fritidshustomter i hvert område uten reguleringsplan. Magnar 
Stensvik påklaget søknaden den 21.9.201 5. Kommunen underinstansbehandlet klagen i Teknisk 
utvalg den 3.12.2015. Klagen ble ikke tatt til følge. Krav om reguleringsplan før videre 
utbygging i området ble opprettholdt. Saken ble sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
Fylkesmannen opphevet vedtaket. 
 
I ettertid har søker blitt opplyst om at det må søkes dispensasjon fra plankravet, og han har 
levert søknad. Saken har også vært på høring til berørte sektorinteresser.  
 
Forholdet til plan 
Området inngår i areal satt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det er krav til 
reguleringsplan for byggeområder i planen. Området er ikke regulert, og omsøkt fradeling vil 
derfor ikke være planmessig avklart. Fradelingen er dermed avhengig av dispensasjon fra 
plankravet, jfr. pbl. § 19-2 eller at det utarbeides reguleringsplan før videre behandling av 
delingsspørsmålet. Jordlovens bestemmelse om deling av eiendom gjelder ikke for areal som er 
satt til byggeområde i kommuneplanen.    
  



 
Kartet viser område satt av til fritidsbebyggelse i gjennomsiktig gulfarge og det to vedtatte reguleringsplanene i området.  
 
Søkers begrunnelse: 
Den aktuelle parsellen ligger isolert fra resten av eiendommen på nedsida av fylkesvegen. 
Området var tidligere bebygd med to naust som brant ned på midten av 90-tallet. Det er skilt ut 
flere tomter på eiendommen fra før, men det er en stor eiendom fordelt på flere teiger. Flere av 
tomtene er også festetomter. De andre parsellene som inngår i eiendom 31/6 har ikke direkte 
grense til denne parsellen. Å utarbeide en reguleringsplan for denne ene tomten vil medføre stort 
ressursforbruk med påfølgende kostnader. På denne delen av eiendommen er det delt fra to 
tomter tidligere. På grunn av terreng og beliggenhet så vil det ikke være mulig å etablere mer 
enn en tomt her nede. Derfor søkes det om ei tomt som er større enn vanlig. 
 
Det fremstår da som lite fleksibelt å kreve reguleringsplan for en tomt.  
 
Tomten som søkes fradelt skal i utgangspunkt brukes til fritidsbolig, men bolig er også aktuelt. 
 
Søknaden krever behandling i henhold til følgende regelverk: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
o §§ 19-1 og 19-2. om dispensasjon fra planer og bestemmelser i plan og 

bygningsloven. Dispensasjon krever særskilt søknad. Naboer skal varsles og regionale og 
statlige myndigheter skal gis anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon. Dispensasjon kan 
ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

 
o § 20- 1 punkt m om oppretting av eiendom, festegrunn, arealoverføring mm.   

Endringer av eiendom skal vurderes etter byggesaksdelen i plan og bygningslova for å unngå at 
det opprettes eiendom i strid med plan eller som ikke er egnet til formålet ( § 26-1). Det skal også 



vurderes i henhold til muligheter for infrastruktur, vann, avløp (kap. 27) og sikkerhet og miljø 
(kap. 28)  

 Lov om eigedomsregistrering (Matrikkeloven) § 6 om krav til oppmåling. 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 

I § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et 
tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene 
med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige 
teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 

 
Andre saksopplysninger: 
Den omsøkte tomten ligger i strandsonen, men forbudet mot bygging kommer ikke til 
anvendelse da det ligger i et byggeområde i kommuneplanens arealdel. Jordlovens bestemmelser 
om deling av landbrukseiendom er også satt til side i slike områder. 
 

Vurdering 
Arealet ligger i kommuneplanen sin arealdel i utbyggingsområde med krav om reguleringsplan. 
Normalt sett så skal det utarbeides reguleringsplan for byggeområder i kommuneplanens 
arealdel før det tillates bygging. Dette vil kunne gi bedre helhetsløsninger. Videre vil det være 
mer rasjonelt for eier, naboer, rettighetshavere og offentlig forvaltning å utarbeide en helhetlig 
plan fremfor mange enkeltdispensasjoner. Plan og bygningslovens § 12-1 sier følgende om krav 
til utarbeidelse av reguleringsplan: 
 

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette 
følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig 
planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private 
og offentlige interesser. 

 
For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. 

 
Kvænangen kommune har hatt en liberal praksis for å bygge uten reguleringsplan. Det er 
etablert en praksis om at det kan tillates inntil 3 enkeltfradelinger til fritidsformål fra en 
grunneiendom før det må utarbeides reguleringsplan. Når det går utover dette omfanget så 
begynner det å bli relativt store utbygginger der det bør foreligge en helhetlig plan før man går i 
gang. Det er likevel rom for et visst skjønn, særlig på store eiendommer og på eiendommer med 
flere teiger og tiltakene ikke nødvendigvis har sammenheng med hverandre. Avgrensning av 
reguleringsplaner bør ofte gå utover eiendomsgrensene for å ivareta samfunnsinteresser utover 
de privatrettslige forhold. Det er også annet areal på naboeiendommen som ikke er bygd ut, men 
det foreligger søknad om dispensasjon og fradeling også der. På gnr/bnr 31/6 er det gjennomført 
en rekke fradelinger og utbyggingstiltak. To av dem er på den aktuelle teigen ved sjøen.  
 
Da kommunen behandlet søknaden og klagesaken ble det lagt vekt på at vi ikke skulle fravike 
forvaltningspraksisen om maksimalt 3 tomter på en grunneiendom gjennom 
enkeltsaksbehandling gjennom dispensasjoner. Videre ble det vist til at omsøkt fradeling neppe 
vil medføre store konsekvenser for miljø og samfunn i dette ene tilfellet, men det er likevel et 
viktig prinsipp med tanke på at større utbygginger skal være tilstrekkelig planlagt og utredet. 
Prinsippet om maksimalt tre tomter er en innarbeidet forvaltningspraksis og det er utarbeidet 
reguleringsplaner i forbindelse med fritidsbebyggelse for andre eiendommer som ligger i like i 
nærheten.  



 
Eiendommen er fordelt på tre teiger og det vil være et argument for å ikke kreve reguleringsplan 
i den aktuelle saken. Videre så har kommunen ikke fulgt saken opp på en tilfredstillende måte. 
Dette fremgår også av fylkesmannens klagesaksbehandling, der vedtaket oppheves på grunn av 
manglende veiledning fra kommunen. Saken har derfor tatt uforholdsmessig lang tid og det bør 
settes en sluttstrek. Med hensyn til realitetene i saken, og for å få sluttført den, så mener 
administrasjonen at saken bør være grunnlag for å kunne behandle saken som en dispensajon og 
gi fritak for kravet om reguleringsplan. Realitetene i saken må da vurderes. Et viktig formål med 
en dispensasjonsbehandling er at sektorinteresser og naboer skal få anledning til medvirkning 
gjennom høring og varlsing når kommunen gjør vedtak i strid med vedtatte planer. Kommunen 
skal også gjøre en selvstendig vurdering i forhold til eksiterende planer, sikkerhet, egnethet mm.   
 
 
Høring: 
Saken har vært på høring i desember 2016. Det kom to innspill:  
Statens vegvesen er positiv til søknaden, men opplyser om krav til å søke om avkjørsel fra 
fylkesveg og dispensasjon fra byggegrense til fylkesveg.  
Troms Fylkeskommune, kulturminneforvaltningen, har ingen merknader til framlegget.  
 
Nabovarsling:  
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken. 
 
Tomteutforming 
Tomta er svært stor. Søker skriver også at han kommer til å beholde ferdselsrett for hovedbruket 
over eiendommen mhp tilgang til båtplass. Tomta bør da avgrenses og hovedbruket bør fortsatt eien 
arealet som gir adkomst ned til støa. Det vil fortsatt være rom for ei tilstrekkelig stor tomt til å kunne 
bygge på. Terrenget er kupert og nøyaktig avgrensning bør avklares i felt under 
oppmålingsforretningen. Tomta bør ikke være større enn nødvendig, men på grunn av kupert terreng 
og avgrensning til sjø og fylkesveg så kan det være behov for et areal på ca. to dekar for at den skal 
være egna til å bygges på.  
 
Risikovurdering  
I følge NVE sitt skredatlas er det ikke er det ikke definert som aktsomhetsområde for stein- snø- jord 
eller flomskred der den omsøkte parsellen ligger. Hoveddelen av tomten ligger på fjellgrunn med 
bare stedvis løsmassedekning. I fjæreområdet og videre ut i sjøen er det løsmasser av marine 
avsetninger, men det er trolig tynne avsetninger. Med unntak av fjæreområdet så er grunnforholdene 
stabile.  
 
Kulturminner:  
I følge www.kulturminnesok.no er det ikke registrert kulturminner innenfor tomten eller i 100 m 
radius fra omsøkte området. Det vises også til uttale fra Fylkeskommunen der det ikke er merknader 
mhp kulturminner.  
 
Miljø: 
Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase og Artsdatabanken sitt kart. På den omsøkte 
parsellen eller i området er det ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt 
truet eller kritisk truet. Det er heller ikke registret naturtyper av særlig forvaltningsmessig verdi. Det 
er sterke tidevannstrømmer i området. Området rundt Lillestraumen er et viktig beiteområde for 
sjøfugl. Den samla belastninga vil likevel ikke påvirkes i vesentlig grad.  
 
Omsøkt tomt ligger i strandsonen og på skrinn mark og bart fjell. Tiltak her vil derfor være godt 
synlig i landskapet, særlig fra sjøsida. Det er relativt glissen skog, så en bygning vil kunne være 
synlig i landskapet, men en ordinær fritidsbolig vil neppe være av stor landskapsmessig betydning. 



Det er mye bebyggelse i området. Det bør settes krav om at fremtidig bebyggelse skal en god 
estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig 
byggeskikk.  
 
Parsellen omfatter en relativt vanlig naturtype i området og den samla belastninga er foreløpig liten.  
Førevar-prinsippet tillegges ikke vesentlig vekt da videre undersøkelser trolig ikke vil påvise andre 
forhold.  
 
Friluftsliv: 
Tomten omfatter et lite utmarksareal i strandsonen som er godt tilgjengelig i dag. Totalt areal for det 
ubebygde området på Kentaberget er om lag 18 dekar. Området vil bli privatisert dersom det bygges 
ut. Friluftsinteressene som berøres er bare av lokal interesse, men kan være av en viss verdi. Skolen 
ligger ca. 200 meter unna, og det bor en del folk i området. Videre så er det det er mange hytter i 
nærområdet.    
 
Landbruk 
Jordlovens delingsbestemmelse er satt til side av planformål i arealdelen. Omsøkt tomt om ligger på 
et lite areal med fjell i dagen og noe uproduktiv skog som er omsluttet av fylkesveg og bebyggelse. 
Landbruksinteressene berøres ikke i vesentlig grad.  
 
Reindrift  
Omsøkt tomt ligger i et lite område ved sjøen, omslutta av dyrka mark, veier og bebyggelse. Arealet 
er derfor lite aktuelt til reinbeite. Det er bygd mye hytter i området og det er planer for flere. I 
planprosessene har reinbeitedistriktet uttrykt bekymring for at aktiviteten fortrenger reinen fra 
lavlandsbeitene som er viktig på våren. Dette er generelle problemstillinger knytta til omfanget og 
avgrensning av områder satt til fritidsbebyggelse, noe som bør løses på kommuneplannivå.  
 
Avkjørsel/adkomst  
Store deler av tomta ligger innenfor byggeforbudssonen på 50 meter fra fylkesvegen. Her må det 
søkes særskilt tillatelse fra vegvesenet om avkjørsel og dispensajon fra byggeforbudet langs 
fylkesvegen, men ut fra forholdene på stedet så vil dette være mulig. Det er tenkt at eksisterende 
avkjørsel skal benyttes. Denne er felles med fritidsbolig på gnr/bnr 31/41, og fritidsboligene på 
eiendommene gnr/bnr 31/41 og 31/42 ligger innenfor 50 meterssonen i samme området. 
Vegvesenet hadde ikke noe i mot tiltaket i høringsbrevet. 
 
Vann og avløp:  
Det er planlagt privat avløpsanlegg. Offentlig vannforsyning kan være mulig i området.  
 
Oppsummering  
Området er satt av til byggeområde for fritidsbolig i kommuneplanens arealdel med krav om 
reguleringsplan. Omsøkt tomt omfattes ikke av reguleringsplan og det er søkt om dispensasjon 
fra dette kravet.  
 
For å få en helhetlig sammenheng mellom utbyggingene i området så ville det være best å ha en 
regulering av området sammen med naboeiendommer. Enkeltfradelinger uten en plan er 
uforutsigbart for naboer og fradelingen kan ha negative konsekvenser for et område som er av 
verdi for nærmiljøet, men ellers berører den i liten grad sektorinteressene. Det vil være mulig å 
få til gode løsninger på vann og avløp og det er ingen risikofaktorer som er av betydning for 
sikkerheten. Forhold til byggegrenser og avkjøring må avklares med Statens vegvesen. Totalt 
sett synes konsekvensene av sette av en tomt her å være relativt små. 
 
Tomter bør ikke være større enn nødvendig, og søker tenker å beholde rett til adkommst til sjøen. Da 
bør tomta avgrenses slik at hovedbruket beholder grunnen som er nødvendig for adkomst til sjøen.  



 
Kommunen har avslått søknaden tidligere, og vi har hatt den til klagesaksbehandling en gang 
før. Kommunen kan innvilge søknaden eller vi kan holde fast på vedtaket om avslag. Dersom vi 
holder fast på avslag så vi saken på nytt sendes til Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse.   
Det er flere moment som taler for at det kan gis dispensasjon til å dele fra ei tomt her. Gjennom 
en reguleringsprosess er det sannsynlig at det ville blitt åpnet for dette. Videre så har kommunen 
ikke fulgt saken opp på en tilfredstillende måte. Med hensyn til realitetene i saken, og for å få 
sluttført den, så mener administrasjonen at søknaden bør innvilges, men at tomta avgrenses noe i 
størrelse.
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OPPLYSNINGER TIL REKVISISJONISØKNAD - fylles ut av søker

Nabooppgave

Det må legges ved kartlorienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor mà
fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for at varsel er gittlsendt.

Gnr. Bnr.

31

31

31

Festenr_ Eiers/festers navn og adresse

Eva Johansen, postboks  229, 9502 Alta

Erling og Gunn Holmen, Talvikbukta 65, 9540  Talvik

Johannes Hermansen, Tømmernesveien  294, 9151  Storslett

Parsell(er) det er søkt fradeling for

Parsellen(e)

skal
benyttes
til

Atkomst

pbl § 66.1
vegloven
§§ 40-43

Vann-
forsyning

pbl § 65

Avløp

pbl § 66.2
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nr. ca m*
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D forsikring/hotelI/restaurant
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ü Naturvern
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ü Offentlig veg

ü Annet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

ü Privat veg

E Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

El Søkn. om avkj.tillatelse
vedlegges ü Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument

ü Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Privat enkeltanlegg

Privat fellesanlegg

- beskriv

ü Søkn. om utslippstillatelse vedlegges ü Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Navn og adresse pä ev. kjøper/fester

Magnar Stensvik
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DENNE SIDE ER RESERVERT OFFENTLIGE MYNDIGHETER FOR BEHANDLING AV SØKNADEN
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Vedlegg nr.
C _.

   
F"‘1!.
DIR} KIUH/HEYOpplysninger gitt l nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden i
FOR HYGGKVALIILT

(Gjenpart av nabovarsel) fi

plan- og bygningsloven  av  27. juni 2008 nr. 71  §  21-3

   
  

  

 
    

 

_I!1t§1S'3 5 -
Gnr. lBnr. lFeslenr. lSeksjonsnr. Eiendommens aíçlresse Postnr. lPoststgd7 I

37 Å» {/'@f%"a.0 Cf/é/ /.5c¢Lf)§/cvrcf’ -

    
     

   

Eier/lester f z Kommune .

,  qq .var åå' mu»  I sm/2 g £1 f?
7 J’

D.él..V€f§.l. .héi'!iéd ’

:l Nybygg 'j Anlegg C] Endring av fasade C] Riving

:I Påbygg/tilbygg [:I Skilt/reklame l:] innhegning mot veg l:l Bruksendring

:I Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg [j Antennesystem
Oppretting/endring av  matrikkelenhet E‘ Anne;

Di$Pfåfl$åål0llàtter Plan-I591bS’§nin9‘Sl€i‘Z§h_..kéD?!fel 'T1.9  7V11 h '  ' I'

(eiendomsdeling) eller bortfeste

 
, ,  Plan- og bygningsloven » Vedlegg nr-
x  med forskrifter l:l Kommunale vedtekter l:l Arealplaner El Vegloven 5 _

    ltrgelälilläibféi 'irflris ., -
Sett kryss for gjeldende plan

:l Arealdel av kommuneplan l:] Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Navn på plan

   

 ’BeSkilV

§:r(:x(L%€[:')9~‘ cw fCv’ix’ Si /é~—3 _(‘I'(erflLana éefqcfl. .Skaidi öájff

may! rpfíårffqf* €’é£/6!‘

Vedlegg nr.

   f . .. t. . W i' 'f.e.r‘1¢.iéj”nhb9."’ i :f "
Foretak/tiltaksha er! I  ._ _ rå -.

/l/L/ 2‘? Zafira /J
Konta erson, navn  f  f  '  " _"_,-’ E-post , f! (_. / ,  .. Telefon Mo_bil _,_

/qääc-irfjcij' å  fä/'Lj L!) fl njgjg ,~7,¢;_.*’. J  {T}? åte!! :’)grf'6£,L§§'¢15,{(!r41 C709‘/L933

Søknadein kan ses pà hjemmeside:

(ikke obligatorisk)

Eventuelle merknader skal være mottatt innen  2  uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

 

Navnet ry' I' Postadressef I I :'61 /ÉA Izi. _  p' å

/Lfclçrfí/áL-f' 316.17 tm “r f 151* /<5¢’C,fi—’**’Z7{“*"7- 4/ q/ ‘='¢’(f’C/ ~
Postnr; Poststed, E-posl V) f  I  .-' f V' ' _  " I

J  Z’;/(é‘i.‘§7’;¢!'3 .”'14i(i-t'7t5L’E 5][(’.«"’)J£I')”;° CCN" -
I  r  l  --, -_.l.-.~_«., .~ i V  r I

   flíøløs   
Gruppe Nr. fra -til I relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg 0

IIII

      

‘filsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.

Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

         

Sted! , l Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltraksraver  I _ v;

Srqcfvqwf i F. I  I. .l D/V’ ift; cgncv sån u.) k
' J Gjentas med bldkkbokstaver

H  /M»/Va; f? .575/1/>51//'/(
Blankett 5155 Bokmål  ©  Utgitt av Direktoratet for byggkvalltet 01.08.2012 Side  1  av  1



Vedlegg Side I  -  av
C _

Kvittering fOI' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overieverlng vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir
samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr. I Bnr.

Eiendom! 3  ” f,

bVggested Adresse

If; (Q /56: r'\

I Festenr. Iseksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

Postnr. I Poststed

Cité!

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gienboereiendom

Gnr. I Bnr. I Festenr.

31 sit»
Adresse _

lííCitiIfói/t
i IPoststed ‘"1

z; i ~15 m.i4c>rd% A
Personlig kvittering for Dato i' ‘  Sign.

mottatt varsel

Nabo-/gjenboereiendom

Gnr. IBnr. IFestenr.

J

á). 4' [ÖL//t/lågz/Lií
Personlig kvittering for Dato "AF Sign.

E mottatt varsel 2 j

Nabo-/gienboereiendom

Gnr. I Bnr. Festenr.

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-/gienboereiendom

Gnr. I Bnr. I Festenr.

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-/glenboereiendom

Gnr. I Bnr. I Festenr.

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering ior Dato Sign.

g mottatt varsel

I Seksjonsnr.

I Seksjonsnr.

I Seksjonsnr.

I Seksjonsnr.

I Seksjonsnr.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger:

Blankett 5156 Bokmål

Sign.

/

Eier/lester av nabo-/gienboereiendom

Eiers/fest_ers navn  n  ,_,

ta:  c: O  da Ácit. its m
Adres  e '

ioífíåöífl .Élíci
Postnr. g IPoststed  .  " [i

953$ HL ta' .
U  Personlig kvittering for Dato Sign.

_] samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Eiers/festers navn  _

f; VJ å* 5//71 4”
Adresse \

/T95/In/r5 /3257
Postnr.__ I Poststed  '
.:/5 å  533/ 4/ fig]

Personlig kvittering for Dato

-msamtykke til tiltaket 2 /  /  Y

Eier/fester av nabo-/glenboereiendom

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering ior Dato Sign.

__] samtykke til tiltaket

Eierlfester av nabo-/gjenboerelendom

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

samtykke til tiltaket

Eier/tester av nabo-lglenboereiendom

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

_] samtykke til tiltaket

© Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01 .08.2012
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i(ucancmc;;m

;3u,r,Vi:;cs .

Poststedets reg.nr.

(J

Poststedets reg.nr.

Sign. ,  t

514.? 41 -7;//Y/7;/V-—.
J

Poststedets reg.nr.

Poststedets reg.nr.

Posistedets reg.nr.
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Vedlegg Side  I  -  av

°' fila
DIRFKTUHÅTFTKvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden mmcmm 

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil signatur glelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir
samtykke til tiltaket.

Tiltaket glelder

Gnr. lBnr. lFestenr. lSeksjonsnr. Bygningsnr. lBolignr. lKommune

Elendoml 3
bV99°5t°d Postnr. l PoststedAdresse gâ), éa/) O; 'SCL /,_/\B

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Eier/tester av nabo-IglenboerelendomNabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr.  - l Festenr. l Seksjonsnr. Ei /festers navn i ^ 'l
=_ / _  . . ,.34 4/ rézru,» cq 654,9./2 //ohm  n

Adresse . ~' Adresse å _' .i /1 . --—

1</{C0/«Z-i/I *. I  cié w  ÉLz/t' /C1 én)
Postnr. I  '  lPoststed . '  [ Postnr,,_‘. lPoststed K. ‘ Poststedets reg.nr.

Cm»! ?>’c,u;i/(>.rc> ~ C7J§10 /flLV/K
Personlig kvittering for Dato _ r Sign.Z5ré} /45.44/_ j. Personlig kvittering lor Dato Signg/6“:/. f .9;

Y mottatt varsel /~71 'Å - X  samtykke til tiltaket 2  ' ' .-tm I Kym _ 

Nabo-/glenboerelendom Eier/fester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. I Bnr. l Festenr. I Seksjonsnr. Eiers/tasters navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel I samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboerelendom Eier/fester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/tasters navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel I samtykke til tiltaket

Nebo-Iglenboerelendom Eier/fester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. I  Bnr. I  Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering lor Dato Sign.

mottatt varsel I samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboereiendom Elerltester ev nabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering lor Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

I mottatt varsel samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.
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Vedlegg Side l  -  av
C  _

F'f‘1n
DHIl'KT(JR»'\Tl  T

FUR BV(4(4k\/M ITFT
    Kvittering fOI' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden
   

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overleverlng vil signatur glelde som bekreftelse  på  at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at men gir
samtykke til tiltaket.

flitaket glelder

Gnr.) I  I  Bnr.  , l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolignr. l Kommune

Eiendom! __) ._ K  U  Q3 (l GA Q  f)

byggested Adresse Postnr. l Poststed ,~ , '

/ççö km 9  le! -BL-u)</c5.Pr,1".
Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Eier/fester av nabo-lglenboerelendomNabo-/glenboerelendom

Gnr.,, l lBnr.  , lFestenr. lSeksionsnr. Eiers/tasters navn  _  .  i

«D ft' il '7Évrzc  K  fffíu' m1(.'m¢'L’ :7
Adresse  .  l Adresse, If .,. C.

mtltw» i Pus-Ictczlau/i o  3 f  A P
Postnr; Poststedffyr Po lnr. -.  ,  Poststed , _ '  ̀ ' oststedets reg.nr.

q/L/ .Ljvcuycfcmföil å* 31 3{o.r.s.Zc ff.
' ’ Si /' Personlig kvitterlngfor Dato Sign.Personlig kvitierlngior Dit )3, J

2-] mottatt varsel 4//I‘ l "I '54/‘C441 samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-lglenboerelendomNabo-lglenboerelendom

Gnr... lBnr. ( lFestenr. lseksjonsnr. Eiers/tasters navn  Á I  __

» ‘/2. /rand ä  f‘:/MG: fl .SC f)
Adresse  , V  i Adrel I  ,; _  V' .-, (-

,:»,;Cz im n $»e4¢urt’r~.é2/7 s  I
Poststedets reg.nr.Posår/ij] i  lPoststed “å fifôfc (l K058;/5, lPoststedHS I, de å

personllg kvineringfor Q l I  ' å  W  Personlig kvittering for Dato Sign.

íâlllb I‘! l Vix/Á samtykke til tiltaketA' l mottatt varsel

Nabo-lglenboerelendom Eier/lester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/tasters navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering ior Dato Sign. Personlig kvittering ior Dato Sign.

mottatt varsel l samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboerelendom Eier/tester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Elers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering ior Dato Sign. Personlig kvittering ior Dato Sign.

mottatt varsel l samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboereiendom Eier/fester av nabo-/glenboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering ior Dato Sign. Personlig kvittering ior Dato Sign.

l mottatt varsel _`l samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.

Side  1  av  1Blankett  5156  Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.08.2012
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Magnar Stensvik 

 

9180  SKJERVØY 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 110/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/145-9 2829/2015 600 07.09.2015 

 

15/145. Delingssøknad for tomt til fritidsformål.   31/6 

Plan- og bygningsloven. 

 

Saksopplysninger:  

19.1.15 søkers det på fradeling av tomt til fritidsformål i område hvor gjeldende arealplanen 

tillater fritidsbebyggelse men har krav til reguleringsplan. Se bestemmelsene i gjeldende 

«arealplan». 

Kvænangen kommune har praktisert bestemmelsene slik at det er tillatt inntil 3 fritidshustomter i 

hvert område uten reguleringsplan.  

I omsøkte område er det, fra bruksnummer 6, fradelt 5 tomter til fritidsformål i planperioden. 

Se oversikt. 
Oppmålingsforretning (OP) 26.06.2013 26.06.2013 31/6 (-1461.6), 31/6/1 (1461.6) Bolig 

Oppmålingsforretning (OP) 26.06.2013 26.06.2013 31/6 (-757.7), 31/6/2 (757.6) fritid 

Kart- og delingsforretning (DL) 02.06.2003   31/6 (-744.3), 31/50 (744.3) fritid 
Kart- og delingsforretning (DL) 02.06.2003   31/51 (225.1), 31/6 (-225.1) fritid 

Kart- og delingsforretning (DL) 11.09.2001   31/49 (1031.9), 31/6 (-1031.9) fritid 

Kart- og delingsforretning (DL) 22.09.1999   31/46 (1032.0), 31/6 (-1032.0) fritid 
Kart- og delingsforretning (DL) 20.11.1991   31/41 (961.0), 31/6 (-961.0)   

Kart- og delingsforretning (DL) 20.11.1991   31/42 (1750.0), 31/6 (-1750.0)  

 

Vurderinger: 

Kvænangen kommune beklager at det har tatt tid med tilbakemelding på søknaden. 

Dette området har flere eiendommer, det er ikke vurdert om flere av eiendommene i dette 

området har fradelt parseller i denne planperioden (arealplanperioden). 

 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune viser til bestemmelsene i gjeldende arealplan og godkjenner ikke fradeling 

av fritidstomt fra 31/6 uten en reguleringsplan som kan tillate dette.  

Begrunnelsen er at det er fradelt 5 tomter til fritidsformål fra denne eiendommen i denne 

planperioden uten godkjent reguleringsplan. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 

til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Rolf Krag 

Konsulent 

Direkte innvalg:  

E-post: post@kvanangen.kommune.no 

 

 

 

 

 

 



Magnar Stensvik

Kirkegårdsvn. 59

9180Skjervøy

Kvænangen kommune

Teknisk etat

Rådhuset

9161 Burfjord

21.09.15
K\£.fENi\§‘£GE§‘J :“.='.Ml.J N E

1:"OS;i¥_.?‘.’;1-C“-‘!—T:':'\§‘)&

758 SEN 2015

Tíl behandling: x I  n

Saksbehandlar:

T`1l orientering:

Gradering: I å'

15/145. Delingssøknad for tomt  31/6.

Anke på avslag om tomtefradeling.

Viser til avslagsbrev og skal ikke kommentere dette utover at det virker som «slapp» behandling av

en saksbehandler som hadde fått masse tilleggsopplysninger fra undertegnede, da han tydeligvis ikke

hadde hverken kjennskap til området eller hadde satt seg inn ide planer som forelå og foreligger for

området.

Ankegrunner som jeg oppgir er som følgende:

1.

2.

3.

4.

Tomt 31/49, 31/50 og 31/51 tilhører samme eier og er egentlig bare utvidelser av første tomt

31/49.

Tomt 31/46 ble bebygd på 1980 tallet men ble dessverre ikke skilt ut før  i  1999. Dette med

tanke på arealplanen og antall tomter fradelt en eiendom.

Etter at jeg overtok eiendommen er hovedhus og en tomt til skilt ut. Dette er festetomter

som jeg har framtidige inntekter av. At de er utskilt er en sak men de står fortsatt i mitt eie.

Dette gjelder tomt 31/6/1 og 31/6/2. Tomt 31/6/2 er ikke bebygd ennå.

Eiendommen er oppdelt i tre parseller som ligger uavhengig av hverandre. Dvs. at en del er

delt i to pga. fv. 367. På den delen av eiendommen som ligger nedenfor fv. 367 er det

fradelt ut to tomter, hhv. 31/42 og 31/41 i 1991. Det er på denne parsellen at jeg ønsker

fradelt en siste tomt. Her er det kun mulighet for en tomt da terreng/beliggenhet ikke vil

gjøre det forsvarlig å fradele mer. Da det kun er en tomt som skal fradeles virker det noe lite

fleksibelt at jeg skal utarbeide en reguleringsplan for området som allerede var utbygd førjeg

overtok eiendommen. Denne tomten vil og ha en heftelse ved seg da hovedeiendommen vil

ha rett til å bevege seg over denne og ned til tidligere naust/støplass som ligger på denne

delen av eiendommen.



5. Denne siste tomten var utbygd med to naust en periode. Pga. uoverensstemmelser med

tidligere eier av eiendommen og hans slektninger ble begge naustene brent ned av «ukjente»

gjerningsmenn, midt på -90 tallet. Det har derfor i utgangspunktet stått bygninger her inntil

for få år siden.

6. Fradelingssøknad er ikke definert til fritid eller bolig da det ft. er usikkert hva som vil være

aktuellt å bygge her. Men kan opplyse at det står kjøpere til begge deler straks fradeling er

ett faktum. Om fradeling til fritid er enklest så går vi for det og omsøker heller senere.

Håper disse opplysninger kan falle meg til gode og at ett videre samarbeid med Kvænangen

kommune vil gi utbytte til begge parter i form av inntekter.

Vennligst

Magnar Stensvi

kguläoidc



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/145 -11 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 23.11.2015 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/15 Teknisk utvalg 03.12.2015 

 

Klage på vedtak om avvising av delingssøknad på gnr/bnr 31/6 -Magnar 
Stensvik 

Henvisning til lovverk: 
Plan og bygningsloven § 12-1 
Forvaltningsloven Kap. 6 
 

Vedlegg 
1 00006H.pdf 
2 15/145. Delingssøknad for tomt til fritidsformål.   31/6 
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Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Klagen tas ikke til følge. Krav om reguleringsplan før videre utbygging opprettholdes. 
Saken sendes til fylkesmannen for klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 28. 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Klagen tas ikke til følge. Krav om reguleringsplan før videre utbygging opprettholdes. 
Saken sendes til fylkesmannen for klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 28. 



 
 
 

Saksopplysninger 
Magnar Stensvik har klaget på vedtak om å avvise delingssøknad på gnr/bnr 31/6.  
 
Forvaltningslova sier at enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det 
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). For vedtak etter plan og 
bygningslova er Fylkesmannen klageinstans. Kommunen skal behandle klagen som 
underinstans. Kommunen kan velge å gjøre om vedtaket eller stadfeste vedtaket. Dersom 
kommunen ikke omgjør vedtaket går saken til Fylkesmannen for endelig behandling. 
Kommunen kan også avvise klagen dersom vi mener at klagen ikke tilfredsstiller 
forvaltningslovens vilkår for klage. 
 
Arealet som er søkt fradelt er markert med blå strek i kartet.  

 
 
Kvænangen kommune mottok 22. januar søknad fra Magnar Stensvik om deling av eiendom 
gnr/bnr 31/6. Formålet med søknaden er fradeling av areal som skal benyttes til tomt for bolig eller 
fritidsbolig. Arealet er 3900m2 og ligger på nedsida av fylkesvegen i nærheten av Kjækan skole.    
 
I delegert vedtak 110/15, datert 07. september ble søknaden avvist gjennom følgende vedtak: 
 
«Kvænangen kommune viser til bestemmelsene i gjeldende arealplan og godkjenner ikke fradeling 
av fritidstomt fra 31/6 uten en reguleringsplan som kan tillate dette.  
Begrunnelsen er at det er fradelt 5 tomter til fritidsformål fra denne eiendommen i denne 
planperioden uten godkjent reguleringsplan.» 
 
Vedtaket sier at ytterligere fradelinger og dispensasjoner fra kommuneplanen ikke kan tillates 
uten at det utarbeides reguleringsplan for området.  
 
I Kommuneplanen sin arealdel fra 1995 så er området satt av til område for fritidsbebyggelse. I 
bestemmelsene til planen står det at flere enn 3 enkeltfradelinger av fritidsboliger i LNF-B-
områder krever vedtatt bebyggelsesplan. Kvænangen kommune har praktisert denne 
bestemmelsen til å gjelde tre fritidsboliger fra en grunneiendom. Områdene som er satt av til 
fritidsbolig i planen og har krav om reguleringsplan. Kommunen har likevel praktisert at det 



også kan gjøres inntil tre enkeltfradelinger på hver eiendom i områder satt av til fritidsbolig uten 
at det er krevd reguleringsplan. På gnr/bnr 31/6 er det gjennomført flere fradelinger enn 3. 
 
I klagen viser grunneier til at flere av de oppgitte fradelingene gjelder utvidelse av eksisterende 
tomt, og en tomt er fra før planen ble vedtatt, men skillt ut i 1999 og to tomter gjelder 
festetomter. Omsøkt parsell ligger adskilt fra resten av gnr/bnr 31/6. Fra før er det delt fra to 
tomter fra denne teigen. Dette skjedde i 1991. Søker mener det ikke er plass til flere tomter her 
pga terrengforholdene. Hovedbruket ønsker også å forbeholde seg rett til tidligere naust og 
båtplass etter eventuell fradeling. Det er ikke definert om det skal bygges bolig eller fritidsbolig 
på den aktuelle parsellen. 
 
Det er utført en rekke fradelinger av tomter til fritidsformål på den aktuelle eiendommen. Noe er 
eldre enn gjeldene kommuneplan. Totalt er det 4 tomter med selvstendige bruksenheter som er 
gått ut i planperioden. Disse eiendommene er merket med rødt i tabellen:  
Forretningstype Forr.dato Involverte 

Oppmålingsforretning (OP) 26.06.2013 31/6 (-1461.6), 31/6/1 (1461.6) 

Oppmålingsforretning (OP) 26.06.2013 31/6 (-757.7), 31/6/2 (757.6) 

Kart- og delingsforretning (DL) 02.06.2003 31/6 (-744.3), 31/50 (744.3) 

Kart- og delingsforretning (DL) 02.06.2003 31/51 (225.1), 31/6 (-225.1) 

Kart- og delingsforretning (DL) 11.09.2001 31/49 (1031.9), 31/6 (-1031.9) 

Kart- og delingsforretning (DL) 22.09.1999 31/46 (1032.0), 31/6 (-1032.0) 

Kart- og delingsforretning (DL) 20.11.1991 31/41 (961.0), 31/6 (-961.0) 

Kart- og delingsforretning (DL) 20.11.1991 31/42 (1750.0), 31/6 (-1750.0) 

Skylddeling (SK) 16.08.1973 31/6 (-2000.0), 31/27 (2000.0) 

Skylddeling (SK) 25.08.1956 31/20, 31/6 

Skylddeling (SK) 04.06.1948 31/6, 31/17 

Skylddeling (SK) 15.07.1924 31/6, 31/2 

 
Forholdet til plan og bygningsloven: 
Plan og bygningslovens § 12-1 sier følgende om krav til utarbeidelse av reguleringsplan: 
 
Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen 
hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å 
sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i 
forhold til berørte private og offentlige interesser. 
 
For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. 

Vurdering 
Klagen kom innenfor fristen på 3 uker fra vedtaket var gjort kjent, og klagen er i tråd med 
bestemmelser i kap 6 i forvaltningsloven. 
 
Arealet ligger i kommuneplanen sin arealdel i utbyggingsområde med krav om reguleringsplan. 
Kvænangen kommune har en etablert praksis om at det maksimalt kan tillates 3 
enkeltfradelinger til fritidsformål fra en grunneiendom før det må utarbeides reguleringsplan. 
Dette fordi det da begynner å bli relativt store utbygginger der det bør foreligge en helhetlig plan 
før man går i gang. Dette vil kunne gi bedre helhetsløsninger. Videre vil det være mer rasjonelt 
for eier, naboer, rettighetshavere og offentlig forvaltning å utarbeide en helhetlig plan fremfor 
mange enkeltdispensasjoner. Det er likevel rom for et visst skjønn, særlig på store eiendommer 



og på eiendommer med flere teiger. Den aktuelle eiendommen er fordelt på tre teiger og det vil 
være et argument for å ikke kreve reguleringsplan i den aktuelle saken. På gnr/bnr 31/6 er det 
gjennomført en rekke fradelinger og utbyggingstiltak. To av dem er på den aktuelle teigen ved 
sjøen.  
 
Siden kommuneplanen sin arealdel ble vedtatt er det det gått ut fire tomter med selvstendige 
bruksenheter i tillegg til noen eiendommer som bare benyttes som tilleggsareal. En fradeling til 
vil neppe medføre store konsekvenser for miljø og samfunn i dette ene tilfellet, men det er 
likevel et viktig prinsipp med tanke på at større utbygginger skal være tilstrekkelig planlagt og 
utredet. Det vil også være et spørsmål om likebehandling. Prinsippet om maksimalt tre tomter er 
en innarbeidet forvaltningspraksis og det er utarbeidet reguleringsplaner i forbindelse med 
fritidsbebyggelse for andre eiendommer som ligger i like i nærheten.   
 
Administrasjonen anbefaler derfor at vedtaket datert 7. september opprettholdes. Saken vil da gå 
til Fylkesmannen for videre klagesaksbehandling. Dersom krav til reguleringsplan fravikes og 
saken behandles som en dispensasjonssak så må saken utredes, og statlige og regionale 
myndigheter må få anledning til å uttale seg før endelig vedtak kan fattes.     
 



Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler Telefon Vár dato. Vår ref. Arkivkode
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Deres dato 1., Deres ref;,g:: J g
15.12.2015 E 2015/7l'45:13:-

Kvænangen kommune

Rådhuset

91 61  BURFJ  ORD  
Klage over avslag på søknad  om  fradeling av fritids-/boligtomt fra
eiendommen gnr. 31, bnr.  6  i Kvænangen kommune

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her den 15.12.2015.

*****

Saken gjelder  klage  over avslag på søknad om fradeling av tomt fra eiendommen gnr.

31, bnr.  6  i  Kvænangen kommune. Vedtaket er ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil,

da kommunen ikke har oppfylt sin veiledningsplikt overfor søker, ettersom den ikke har

orientert om at det er nødvendig å søke om dispensasjon for det omsøkte tiltaket.

Vi vil redegjøre nærmere for dette nedenfor.

Vedtaket oppheves, og sendes tilbake til kommunen for ny behandling, jf.

forvaltningsloven  § 34  fjerde ledd.

*****

Sakens bakgrunn
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke et

fullstendig saksreferat. Vår redegjørelse bygger på de opplysninger som fremkommer  i  det

skriftlige materiale som  er  oversendt  fra  kommunen og klager.

Magnar Stensvik søkte den 19.1.2015 om  deling av grunneiendom på eiendommen gnr. 31,

bnr.  6 i  Kvænangen kommune.  I  søknaden er det krysset av for at parsellen skal benyttes til

både bolighus og fritidshus.  I klagen  fremkommer det imidlertid at formålet i første omgang

er fritidshus. Vedlagt søknaden er det fremlagt kvitteringer for nabovarsel.

Søknaden ble sendt på høring den l0.6.20l5.  I  høringsbrevet fremkommer det at eiendommen

i kommuneplanen er avsatt til arealformålet  LNF-A, områder hvor spredt bolig- og

ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Det er derfor nødvendig med

dispensasjon fra plan- og bygningsloven  §  19-2, men det heter videre  i  høringsbrevet at

«dispensasjonspraksisen skal være liberal  i slike  områder». Videre fremkommer det at tiltaket

krever dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet  i  strandsonen, jfr. pbl.  §  1-8.

Fylkesmannen er ikke kjent med hvorvidt det kom inn høringssvar til saken.

`\ an... __;  -

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77  64  20  O0  Avdeling frntrpostrnottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks:  77 64 21 39  Justis- og www.fylkesmannen.no/troms

kommunalavdelingen
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Kvænangen kommune avslo søknaden i delegert vedtak den 7.9.2015, i sak 2015/145.

Begrunnelsen for vedtaket var at det kreves reguleringsplan for ytterligere fradelinger fra

eiendommen, da det fra bruksnummeret er fradelt fem tomter til fritidsforrnål i planperioden

uten reguleringsplan. Det vises til bestemmelser i kommuneplanens arealdel, hvor det er krav

til reguleringsplan, og at kommunen har praktisert bestemmelsene slik at det er tillatt med

inntil tre fritidshustomter i hvert område uten reguleringsplan.

Magnar Stensvik påklaget søknaden den 21 .9.201 5. I klagen anføres det at tomtene 31/49,

31/50 og 31/51 tilhører samme eier og egentlig bare er utvidelser av førstnevnte tomt. Videre

anfører han at tomta 31/46 ble bebygd på 1980-tallet, men ikke skilt ut før i 1999. Når det

gjelder klagers eiendom så har han skilt ut to tomter fra eiendommen, men det presiseres at

dette er festetomter som fortsatt er i hans eie. Det anføres også at eiendommen er oppdelt i tre

deler som ligger uavhengig av hverandre, blant annet på grunn av at fv. 367 deler

eiendommen i to. Det er i parsellen nedenfor veien at det ønskes fradelt en tomt til, og det

understrekes at det kun er mulighet for å fradele én tomt til på grunn av terrenget. Det

oppleves som lite fleksibelt at det kreves utarbeidet reguleringsplan for fradeling av én tomt i

et område som allerede var utbygd før han overtok eiendommen. Fradelingssøknaden er ikke

definert til fritid eller bolig da det er usikkert hva som vil være aktuelt å bygge her, men det

presiserer at dersom fradeling til fiitidsforrnål er enklest så er det ønsket arealformål i første

omgang.

Kommunen underinstansbehandlet klagen i Teknisk utvalg den 3.12.2015, i sak 45/15. I

saksfremlegget kommer det fram at kommunen ser at det begynner å bli relativt store

utbygginger i området, og at det da bør foreligge en helhetlig plan i stedet for flere

dispensasjonsvedtak. Det vises også blant annet til at prinsippet om maksimalt tre tomter er en

innarbeidet forvaltningspraksis og at det er utarbeidet reguleringsplaner i forbindelse med

fritidsbebyggelse for andre eiendommer som ligger like i nærheten.

Teknisk utvalg fattet etter dette følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Krav om reguleringsplan før videre utbygging opprettholdes.

Saken sendes til fylkesmannen for klagesaksbehandling. Vedtaket har hjemmel i

forvaltningsloven  §  28.

Saken er deretter oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Fylkesmannens myndighet

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi

skal vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke

er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal

det imidlertid legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie

skjønn, jf. forvaltningsloven  §  34 annet ledd

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen legger til grunn at klagen er fremsatt i rett tid, og av part eller annen med

rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 og 29 første ledd.
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Saken gjelder klage over avslag på søknad om tillatelse til opprettelse av grunneiendom. Et

tiltak som det omsøkte er som utgangspunkt betinget av at det på forhånd inngis søknad og

tillatelse, jf. pbl.  §  20-1, l.ledd bokstav m). Avslaget er begrunnet med at bestemmelser i

kommuneplanens arealdel for Kvænangen kommune, sist revidert i 1995, krever

reguleringsplan.

Planforhold

Det er noe ulike opplysninger i sakspapirene knyttet til hvilket arealformål eiendommen er

avsatt til. I høringsbrevet sendt ut til berørte myndigheter heter det at eiendommen ligger

innenfor LNF-A område, hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan
tillates. I underinstansbehandlingen av klagen heter det imidlertid at eiendommen er avsatt til

fritidsbebyggelse, og i det påklagede vedtaket heter det at det søkes om «tomt til fritidsformål

i område hvor gjeldende arealplan tillater fritidsbebyggelse, men har krav til reguleringsplan»

Kommuneplankartet er fra 1995 og det er på grunn av kartets målestokk vanskelig å benytte

kartet til å fastsette konkrete grenser for de ulike arealforrnålene. Fylkesmannen har imidlertid
kontaktet kommunen som har presisert at området er avsatt til fritidsbebyggelse, og

Fylkesmannen finner å kunne legge dette til grunn i tråd med det faktum kommunen har lagt
til grunn i sitt vedtak, og i sin underinstansbehandling av klagen.

Kommuneplanens bestemmelser

Kommuneplanen for Kvænangen inneholder seks bestemmelser, og under bestemmelsenes

punkt 1, fremgår det:

I nye planlagte byggeområder vist i delplanene for J økelfjord, Alteidet, Burfjord,

Badderen og Kvænangsbotn, samt nye planlagte byggeområder for fritidsbebyggelse

og områder for grustak/grusforekomster skal det foreligge vedtak [om]

reguleringsplan før det iverksettes arbeid eller tiltak som nevnt i pbl.  §§ 81, 84, 86a,

86b og 93 eller fradeling til slike formål.

Fylkesmannen legger til grunn at fradeling av tomter til fritidsformål i dette området krever

reguleringsplan etter denne bestemmelsen i kommuneplanen. Fradelingen er dermed avhengig

av dispensasjon fra plankravet, jfr. pbl.  §  19-2.

Dispensasjon

Ettersom søknaden er avslått med bakgrunn i plankrav i kommuneplanens arealdel, vil tiltaket

være avhengig av dispensasjon fra denne bestemmelsen, jfr. pbl.  §  19-2. Etter opplysninger

fra kommunen er det ikke søkt om dispensasjon fra plankravet, og Fylkesmannen har heller

ikke opplysninger som skulle tilsi at søker har blitt gitt veiledning om nødvendigheten av å

søke om dispensasjon. En behandling av saken som en dispensasjonssak forutsetter grunngitt

søknad, jf. pbl.  §  19-1. Kommunen skal i henhold til forvaltningens alminnelige

veiledningsplikt i forvaltningsloven  §  11 veilede søkeren om dette.

Det fremgår riktignok av brev fra kommunen av 30.3.2015 at saken krever dispensasjon fra

kommuneplanen. I dette brevet og i høringsbrevet av 10.6.2015, er imidlertid

dispensasjonsgrunnlaget etter plan- og bygningsloven angitt til byggeforbudet i 100-meters

grensen mot sjø, jfr. pbl.  §  1-8. Som tidligere nevnt er det i dette høringsbrevet også lagt til

grunn at området er avsatt til LNF-område. Fylkesmannen legger derfor til grunn at i den grad
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saken innledningsvis har blitt behandlet som en dispensasjonssak, har grunnlaget for hvorfor

tiltaket krever dispensasjon vært vurdert feil. Fylkesmannen legger også til grunn at det

fremgår av kommunens begrunnelse for vedtaket at saken etter høringen ikke har blitt

behandlet som en dispensasjonssak. Dette er en saksbehandlingsfeil ved vedtaket.

Fylkesmannen mener at kommunen burde gjort klager oppmerksom på at tiltaket er betinget

av dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen, og gitt søker anledning til å søke om dette

slik at fradelingen ville blitt behandlet som en dispensasj onssak fra plankravet. Søker ville da

fått anledning til å sende inn en begrunnet søknad om dispensasjon knyttet til plankravet.

Kravene til særskilt begrunnet dispensasjonssøknad utdypes også nærmere i juridisk teori, her

Plan- og bygningsrett av O.J. Pedersen m.fl. (2. utgave) side 215, hvor følgende fremgår om

saksbehandling ved dispensasjonssaker:

Er det omsøkte tiltak avhengig av dispensasjon, må tiltakshaveren søke særskilt om

dette; enten som en del av søknaden om byggetillatelse, eller ved særskilt søknad etter

§  19-1. (. . .) Mangler denne opplysningen i et tilfelle der bygningsmyndighetene

mener at dispensasjon er nødvendig, må de gjøre tiltakshaver oppmerksom på at

søknaden ikke er fullstendig. Normalt vil tiltakshaver da sende inn søknad om

dispensasjon. Men det kan være at tiltakshaver mener at dispensasjon ikke er

nødvendig. Hvis partene står på sitt, må bygningsmyndighetene konstatere at det er

uenighet om søknaden er fullstendig. I den situasjon må bygningsmyndighetene kunne

ta saken opp til realitetsavgjørelse og avslå søknaden dersom de kommer til at

dispensasjon er nødvendig.

På bakgrunn av dette finner Fylkesmannen at kommunen ikke har oppfylt sin plikt til å

veilede søker etter forvaltningsloven  §  ll første ledd. At tiltaket krever en begrunnet

dispensasjonssøknad må anses som opplysninger søker trenger for å kunne «ivareta sitt tarv» i

saken «på best mulig måte>>, jf. fvl.  §  ll første ledd. Det foreligger således en

saksbehandlingsfeil.

Det følger av forvaltningsloven  §  41 at et vedtak likevel er gyldig «når det er grunn til å regne

med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold». I dette ligger ikke et

krav om sannsynlighetsovervekt for at feilen har fått betydning, det er tilstrekkelig med en

ikke helt fjerntliggende mulighet, jfr. Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2009 side 661 avsnitt 71.

Fylkesmannen vil bemerke at søker i en dispensasjonssøknad får anledning til å fremme sine

argumenter for hvorfor han mener det er grunnlag for å fravike plangrunnlaget i denne saken.

Så lenge det ikke foreligger en dispensasj onssøknad for et tiltak som krever dispensasj on, er

også kommunens adgang til å innvilge en søknad om fradeling utelukket, og man ser seg nødt

til å avslå søknaden. Det kan etter Fylkesmannens syn ikke utelukkes at kommunen ved

behandlingen av en begrunnet søknad om dispensasjon fra arealformålet, også ville åpnet for

andre vurderinger i saken. Vi finner derfor at feilen kan ha fått innvirkning på vedtakets

innhold, og at kommunens vedtak må oppheves som ugyldig, jf. prinsippet som har kommet

til uttrykk i fvl.  §  41 og den ulovfestede læren om ugyldige forvaltningsvedtak. Saken

hjemvises til kommunen for fornyet behandling.

Fylkesmannen vil understreke at vi med dette ikke legger føringer for det endelige utfallet av
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saken, og at vi ikke har tatt stilling til utfallet av en eventuell dispensasjonssøknad.

Fylkesmannen vil likevel understreke at søker i en eventuell dispensasjonssøknad må

konkretisere hvilket formål den fradelte parsellen skal benyttes til da dette vil ha betydning

for kommunens dispensasjonsvurdering. Det bemerkes også at kommunen har en

skjønnsmessig adgang til å avslå en søknad om dispensasjon, selv om vilkårene for

dispensasjon etter plan- og bygningsloven  §  19-2 er oppfylt, forutsatt at avslaget er saklig

begrunnet. Kommunens vedtak om dispensasjon kan for øvrig også påklages på vanlig måte

til Fylkesmannen, jf. plan- og bygningsloven  §  1-9.

Fylkesmannen vil før øvrig bemerke at vi i dette tilfellet legger til grunn at tiltaket il; er

avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø, jfr. pbl.  §  1-8. Vi

Viser her til utdrag fra brev fra Fylkesmannen sendt til samtlige kommuner i Troms av

10.5 .2015, hvor følgende fremgår:

I 100-metersbeltet langs sjø gjelder som kjent et generelt forbud mot gjennomføring

eller oppføring av alle typer tiltak omfattet av pbl.  §  1-6, med unntak av

fasadeendringer. Dette forbudet er lovfestet i pbl.  §  1-8 andre ledd, som er en

videreføring av plan- og bygningsloven av 1985 (pbl. 1985) § 17-2 første ledd.

Pbl. 1985  §  17-2 andre og tredje ledd inneholdt imidlertid en rekke unntak fra

hovedregelen om forbud mot tiltak i 100-metersbeltet. Forbudet gjaldt blant annet ikke

i områder som var omfattet av reguleringsplan eller strandplan, eller områder som var

lagt ut til byggeområder eller områder for råstoffutvinning i kommuneplanens

arealdel. Ved ikrafttredelsen av ny plan- og bygningslov ble de ovennevnte unntakene

strammet inn. Det fremgår av pbl.  §  1-8 tredje ledd at forbudet mot tiltak i 100-

metersbeltet «gjelder så langt ikke armen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens

arealdel eller reguleringsplanl, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.»

Denne innstrammingen innebærer altså at det ikke lengre er tilstrekkelig at områder
innenfor 100-metersbeltet inngår i reguleringsplan eller er avsatt til bolig- eller

råstoffutvinningsforrnål i kommuneplanens arealdel for at forbudet mot tiltak i

strandsonen fravikes. Det må, etter gjeldende rett, fastsettes en uttrykkelig

byggegrense i kommune- eller reguleringsplan som fastlegger hvor nært sjø tiltak kan

gjennomføres eller oppføres.

Tidligere Miljøvemdepartementet, nå Kommunal- og modemiseringsdepartementet

har imidlertid gitt uttrykk for at denne innstrammingen bare gjelder områder som er

omfattet av planer vedtatt etter ikrafttredelsen av gjeldende plan- og bygningslov, se

blant annet departementets uttalelse datert 13.02.2013 i sak 13/630. Denne tolkningen
har departementet hjemlet i overgangsbestemmelsen i pbl.  §  34-2 fjerde ledd, hvor det

fremgår at «gj eldende fylkesplan, kommuneplan, herunder arealdel av kommuneplan,

reguleringsplan og bebyggelsesplan gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet

eller satt til side av ny plan etter denne lov.>> Departementet har i medhold av dette

lagt til grunn at rettsvirkningen av å vedta reguleringsplaner for områder innenfor 100-

metersbeltet og å avsette areal til bygge- eller råstoffutvinningsforrnål som tidligere

fulgte av pbl. 1985  §  17-2 andre ledd - altså at disse områdene er unntatt forbudet mot

tiltak i strandsonen - videreføres for planer vedtatt før ikrafttredelsen av ny lov,

uavhengig av innstrammingen i pbl.  §  1-8 tredje ledd. En slik tolkning innebærer at
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områder som er omfattet av slike planer eller arealforinål fortsatt vil være unntatt

byggeforbudeti 100-metersbeltet.

Oppsummeringsvis innebærer dette at det etter departementets vurdering skal føres en praksis

etter pbl.  §  1-8 pbl.  §  1-8 tredje ledd, jf. pbl.  §  34-2 fjerde ledd, som tilsier at i områder

innenfor 100-metersbeltet som er omfattet av eldre reguleringsplaner eller avsatt til bolig-

eller råstoffutvinningsforrnål i eldre komrnuneplaner, ikke skal kreves dispensasjon fra

forbudet i pbl.  §  l-8 andre ledd. Kommuneplanens arealdel for Kvænangen er vedtatt i 1995,

altså før ikrafttredelsen av gjeldende plan- og bygningslov. Eiendommen denne saken gjelder

ligger i et område avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende plan. I tråd med den tolkning av

regelverket som vi har redegjort for over, legger vi til grunn at fradelingen ikke krever

dispensasjon fra pbl.  §  1-8.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven  §  l-9, jf. delegasjonsfullmakt gjør Fylkesmannen

følgende

vedtak:

Fylkesmannen opphever Kvænangen kommunes vedtak av 7.9.2015 i sak 2015/145. Saken

hj emvises til kommunen for fomyet behandling.

>l<>l<>l=>l<=l<

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette brevet.

Vi gjør oppmerksom på partenes rett til  å  gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf.

forvaltningsloven §§ 18  og 19.

Etter fullmakt

Jan-Peder Andreassen

kommunaldirektør

Kristine Sørensen Ødegård

fagansvarlig

Kopi til:

Magnar Stensvik 9 l 80 SKJERVØY
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Post Kvænan en

Fra: Åsmund Austarheim
Sendt: 18. november 2016 10:17
Til: Post Kvænangen
Emne: FW: Eiendom 31/6 i Kvænangen kommune
Vedlegg: SKMBT_C224e161 1 1810550.pdf

Til registrering i sak 15/145

From: Magnar Stensvik [mailto:MagnanStensvik@consto.no]

Sent: Friday, November 18, 2016 10:10 AM

To: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Subject: Eiendom 31/6 i Kvænangen kommune

Hei.

Vedlagt en kort søknad om disp. Viser for øvrig til tidligere innsendte dokumenter og håper på ett positivt svar, da

denne saken som du sier, har tatt lang tid pga. uklarheter.

Vennlig hilsen

CONSTO AS

Magnar Stensvik

Formann/ Driftsleder

Mob. +47 90  91 07 35

E-post: Magnar.Stensvik@consto.no

-CUFISTGJ
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Magnar Stensvik

Kirkegårdsvn.59

9180 Skjervøy 17.11.16

Kvænangen kommune

Rådhuset

9161 Burfjord

Vedrørende fradeling av tomt fra eiendom 31/6 i Kvænangen kommune.

Etter anmodning fra Kvænangen kommune sendes søknad om dispensasjon fra plankrav.

Viser til sakens tidligere innsendte dokumenter og Fylkesmannen avslag av Kvænangen kommunes vedtak.

Avslaget er begrunnet med at undertegnede ikke var informert om at det skulle søkes om dispensasjon fra

plankrav. Saken har pågått svært lenge. Grunn til søknad om dispensasjon er for så vidt nevnt i en annen

sammenheng i  klagen på første avslag. Tomten som søkes fradelt er stor og større enn det kommunen vanligvis

setter som standard for fritidsbolig. Grunnen til at det kun ønskes fradelt en tomt på denne Størrelse er

terrenget i området. Det vil ikke være mulig å plassere flere boliger/fritidsboliger på dette arealet uten at de

omtrent står vegg i vegg. Plankraveti kommunen er at det kun skal fradeles maksimalt 3 tomter pr. eiendom.

Utover dette skal det utarbeides en reguleringsplan. l omsøkt området er det som nevnt ikke forsvarlig eller

mulig å fradele mer enn en tomt. Da er hele parsellen oppdelt. De andre parsellene som inngår i eiendom 31/6

har ikke direkte grense til denne parsellen. Tomten som søkes fradelt skal i utgangspunkt brukes til fritidsbolig.

Ã utarbeide en reguleringsplan for denne ene tomten vil medføre stort ressursforbruk med påfølgende

kostnader.

På dette grunnlag og tidligere innsendte dokumenter, søkes det om dispensasjon fra plankravet, jfr, pbl. § 19-

2. Viser her til avsnitt sitat: -dette er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenserer fra eldre planer som ikke

er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller motvirker en hensiktsmessig utvikling av

de gjenstående eiendommene.

Med vennlig hilsen

/jáfiiflff/ flfrícwé/
Magna Stensvik
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Statens vegvesen

Kvænangen kommune

Saltsbehnnülflfl

9161 BURFJORD Tilorientering l
FaTmdns

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region nord Hanne Lunde Vangen/ 16/183123-2 2015/145-17 05.12.2016

48605584

Uttalelse på høring på dispensasjon fra krav om reguleringsplan for fradeling

av tomt - gnr. 31 bnr.  6  i Kvænangen kommune

Vi viser til deres brev datert 29.11.16, hvor Statens vegvesen bes om  å  gi uttalelse på

adkomst og byggegrense i forbindelse med høring på dispensasjon fra krav om

reguleringsplan ved fradeling av tomt.

Saksopplysninger

Kvænangen kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan for

fradeling av en tomt til fritidsformål. Tomten ligger på nedsiden og langs Fv. 367.

Eiendommen har pr.  i  dag en avkjørsel som også brukes som adkomst til fritidsbolig på gnr.

31 bnr. 41. Store deler av eiendommen, og naboeiendommene ligger innenfor 50 meter til

fylkesvegen.

Uttalelse

På bakgrunn av opplysningene i høringsbrevet stiller Statens vegvesen seg positiv til tiltaket.

Dersom Kvænangen kommune innvilger dispensasjon fra kravet om reguleringsplan må det

sendes inn søknad til oss. Det må søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel og

dispensasjon fra byggegrensene.

Plan- og forvaltning

Med hilsen

Hanne L. Vangen

Avdelingsingeniør

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Sentrum 33 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Landsdekkende regnskap

Postboks 1403

8002BODØ 0rg.nr: 971032081 9815 Vadsø
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Kulturetaten
ROMSSA fyikkasuohkan

Kvænangen kommune

Postboks  1 14

9161 BURFJORD

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
16/7473-2 Harald  G.  Johnsen l40& 18 KULVERN
Løpenr.: Tlf. dirjnnvalg: Deres ref.: Dato:

46631/16 77 78  82 08 2015/145-17 05.12.2016

HØRING  PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM

REGULERINGSPLAN FOR FRADELING AV TOMT GNR/BNR 31/6  I

KVÆNANGEN

Vi viser  til Deres brev av 29.11.2016

Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har  ingen  merknader til saken.

Med  vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
fylkeskonservator Harald G. Johnsen

konservator/arkeolog

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Besøksadresse Telefon Bankgiro Org.nr.

Strandveien  13 77  78 80 00 4700 04 00064  864870732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks  6600, 9296  TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/104 -151 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 15.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/17 Teknisk utvalg 08.02.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdeselloven for transport til hytte - 
Gnr/bnr 47/2 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
jfr. § § 5 e) ,§ 6 og § 7. 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad 

 

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 fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig i 
Mannskarvika gnr/bnr 47/2 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 47/2 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 



Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 
47/2. Trase fremgår av kartet. 

 
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. 

Personer: Tillatelsen gjelder for Mona Angell Johansen 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  

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, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 47/2 i Kvænangen (Mannskarvika). 
Eiendommen eies av dødsbo. Det søkes også om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av 
ved fra samme eiendom. Det ble gitt tillatelse til Bjørn Inge Johansen for transport med en 
snøscooter til samme eiendom i teknisk utvalg sak 5/16. Bjørn Inge Johansen søker nå om ny 
tillatelse som også inkluderer kona Mona Angell Johansen. Vedtaket fra sak 5/16 er fortsatt 
gyldig. Denne behandlingen omfatter derfor bare Mona Angell Johansen.    
 
Det søkes om 3-årig tillatelse.  
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen og § 6 
som behandles av teknisk utvalg. Søknaden behandles samlet i utvalget. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted 
enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i 
bestemmelsen, er det opp til kommunen å vurdere behovet for transporten opp mot mulige 
skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 6 sier følgende ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et 
annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 
kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal 
transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen til et minimum.” 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje 
etter angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet 
som kan påvirke naturverdier. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i området om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med 
grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det vedtatt at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte 
hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette har blitt praktisert som to scootere om gangen og 
ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den aktuelle snøscooteren må ha med 
originaldokumentet. Det utsendes maksimalt to dokument for hver hytte. 
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og 
Nordreisa. §5 saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 snøscootere per 
hytte på Meiland og Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også 
behandler søknader etter §6 på vegne av begge kommunene. 



 

Vurdering 
Avstanden fra Oksfjord til Mannskarvika er det ca. 15 kilometer og terrenget er relativt 
krevende. Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og 
utstyr etter en fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen kan etter gjeldende praksis gi 
dispensasjon for inntil 2 snøscotere pr registrerte hytte.  
 
Etter forskriftens § 5 c kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport av bagasje og utstyr 
mellom bilvei og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei, og det i området ikke er 
mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her 
anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Andre enn disse, også 
slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter forskriftens § 6. Rundskrivet sier også at 
transport til hytter med flere eiere ikke kan innvilges etter forskriftens § 5. Eiendommen eies av 
dødsbo. Søknaden må derfor behandles etter forskriftens §6.  
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og 
regnes som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er 
strengt nødvendig for å frakte veden ut av skogen.  
 
Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene. Det og kan derfor gis til 
utgangen av 2019-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og 
Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 



 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G)
Referansenummer: NV6NK5

Registrert dato: 25.08.2016 11:06:59

Vedlegg:

image.png

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

30.08.1965
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Bjørn Inge
Etternavn

Johensen
Adresse

Eideveien 7
Postnummer

9180
Poststed

Vent litt...
Telefon

91743732
Mobil

E-post

bjorni@epost.no
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Nei
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Mona Angell Johansen 48454149 

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Snøscooter
Registreringsnummer

 
 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring T Kjelke

Tidsrom
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Det søkes om kjøring på
T Snødekt mark/islagt vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.01.2017 01.05.2017 10 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

3

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport av utstyr og bagasje til hytte
T Transport av ved
Nærmere opplysninger om formål

Behov for ledsager
¤ Nei

Hytta

Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
¤ Familiemedlem
Gårdsnr

Bruksnr

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Manskarvika

Opplysninger om hytteeier
Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer Poststed

 



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G) - side 3

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Oksfjord Manskarvika i i eksisterende scooter trase.

Grunneier(ne)s navn

Sigvald Nilsen 
Tordis Meilandia 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G) - side 4

Forklaring til feltene
 

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
Du trenger ikke søke for nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Lov om
motorferdsel § 4 nevner også flere generelle tillatelser.Det finnes også enkelte andre regler for generell adgang til motorferdsel på bar mark og på
vinterføre.

Gjelder søknaden leiekjøring
Leiekjøring er transporttjenester mot betaling (i ervervsmessig øyemed).

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

E-post
Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.

Kjøretøytype
Hvis du velger Annet, må du beskrive med egne ord.Det må sendes egen søknad for hver kjøretøytype.

Antall turer denne perioden
Oppgi hvor mange turer du regner med å ta pr. år i løpet av søknadsperioden.

Beskrivelse av hyttas beliggenhet
Hvis beliggenheten fremgår tydlig av kartet som legges ved, behøver du ikke gi skriftlig beskrivelse.

Grunneier(ne)s navn
Oppgi navn på den/de som eier området det skal kjøres i. Grunneier(ne)s tillatelse kreves før kjøring kan finne sted, se lokale retningslinjer.
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Retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven 

Henvisning til lovverk: 
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 
 

Vedlegg 
1 Forslag til kommunale retningslinjer for praktisering av 

konsesjonsloven 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune legger «Forslag til retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven i 
Kvænangen» ut til offentlig ettersyn og sender det på høring til lokale landbruksorganisasjoner, 
grendeutvalg, politiske parti i Kvænangen og Fylkesmannen i Troms. Samtidig bes det også om 
synspunkt gjennom høringsrunden på om kommunen skal innføre nedsatt konsesjonsgrense for 
eiendom med bolighus og tomter til boligformål. Dette må eventuelt innføres som en egen 
forskrift og vil følge forvaltningslovens krav til utarbeiding av forskrifter. De kommunale 
retningslinjene må eventuelt tilpasses dette, og vil da ikke bli vedtatt før forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense er ferdigbehandlet. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Konsesjonsloven av 28. november 2003, samt forskrift om konsesjonsfrihet mv. og en rekke 
statlige rundskriv danner grunnlaget for kommunens behandling av saker etter denne loven. Den 
enkelte kommune kan utøve sin egen landbrukspolitikk innen rammene av loven, rundskriv mv. 
Hovedbegrunnelsen for å vedta kommunale retningslinjer er å få en prinsipiell politisk drøfting 
av den lokale tilpasningen og få en mest mulig lik og forutsigbar behandling av sammenlignbare 
saker og sikre kontinuitet og rettssikkerhet. 
 
Fra Kommunestyret og teknisk utvalg er det etterlyst retningslinjer for behandling av søknader 
om konsesjon for kjøp av eiendom. Bakgrunnen for dette er utfordringene vi har i tilknytning til 
bosetting og verdiskaping Kvænangen. Vi har hatt en nedgang i folketallet og antall 
landbrukseiendommer i selvstendig drift har falt kraftig. I økende grad er bolighus og 



landbrukseiendommer eid av folk som bor utenfor kommunen. Noe som også er bidrar negativt i 
forhold til aktiv bruk og forvaltning av eiendom er at noen eiendommer blir stående som uskifta 
bo ved dødsfall og/eller fordels på mange arvinger. Det er ønskelig å snu denne utviklingen i en 
positiv retning. Samfunnsutviklingen styres av mange ulike faktorer, men to sentrale forhold kan 
kommunen gripe direkte inn i gjennom aktiv bruk av konsesjonslovens bestemmelser. Den kan 
legge til rette for en bedre eierstruktur som vil bidra til bedre driftsvilkår for landbruksnæringen, 
og lovens bestemmelser om boplikt kan bidra til å hindre at bolighus blir brukt til fritidsbolig.   
 
Om konsesjonsloven 
«Konsesjon» betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter 
man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. 
 
Formålet med konsesjonsloven er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for 
å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold 
som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 
1. framtidige generasjoners behov 
2. landbruksnæringen. 
3. behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og 
friluftsinteresser 
4. hensynet til bosettingen 
 
Alle konsesjonssøknader skal vurderes opp mot formålet med loven. Når eiendommer skal 
benyttes til landbruksformål, herunder jord, skog og utmark så skal lovens § 9 vurderes særskilt.   
 
§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) 
Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i 
eiendommen, eller antallet sameiere økes. 
 
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på 
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. 
 
Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon 
fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første 
ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og 
husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt 
som et korrigerende moment. 
 
§ 11. (vilkår for konsesjon) 
Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av 
hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. 
Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta 
stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig 
plikt for eier. 
 



 
Når oppstår konsesjonsplikt? 
De fleste eiendoms erverv er unntatt plikt for å søke konsesjon. Noen av disse krever imidlertid 
egenerklæring om konsesjonsfritak. Unntak fra konsesjonsplikten kan oppstå enten som følge av 
slektskap eller på grunn av eiendommens størrelse og karakter. Konsesjon er derfor nødvendig i 
følgende tilfeller: 

 Erverv av konsesjonspliktig eiendom. 
 Bebygd eiendom >100 da totalareal eller > 25 da dyrka mark (foreslått økt til 35 

da av LMD) 
 Ubebygd landbruksareal >0 da (areal som ikke er satt til byggeområde i plan).  
 Ubebygde tomter bolig og fritid > 2 da.   

 Slektning som ikke kan oppfylle lovbestemt boplikt ved erverv av bebygd eiendom >25 
da dyrka mark eller > 500 dekar produktiv skog. 

 Tomter som ikke bebygges innen 5-års frist. 
 
 
Overtakelser innenfor familien og lovbestemt boplikt 
Ved erverv av konsesjonspliktig eiendom innen familien så er det ikke nødvendig å søke 
konsesjon. Figuren viser hvem man kan erverve konsesjonsfritt fra.  

 
Ved er konsesjonsfritt erverv innenfor familien så utløses det lovbestemt boplikt på eiendommer 
som er bebygd og har mer enn 25 dekar dyrka mark eller mer enn 500 dekar produktiv skog. 
Dersom man ikke oppfyller den lovbestemte boplikten på slik eiendom, så må det søkes 
konsesjon. Da kan kommunen vurdere saken nærmere i en konsesjonsbehandling og sette 
konkrete vilkår. Det foreligger et lovforslag der departementet foreslår å øke grensen fra 25 
dekar dyrka mark til 35 dekar, men dette er ikke vedtatt. Kvænangen har i underkant av 70 
eiendommer som vil utløse lovbestemt boplikt ved overtakelse innenfor familien. 
 
Boplikt som vilkår for konsesjon 
Kommunen kan fastsette boplikt som et vilkår for å innvilge konsesjon. Dette kan gjøres for ved 
erverv av alle konsesjonspliktige eiendommer uavhengig av grensene som fremgår av den 
lovbestemte boplikten innenfor familien.  
 
0-konsesjon 
Etter søknad fra kommunen kan Landbruksdirektoratet vedta lokale regler. Dette gjøres ved at 
fritaket fra konsesjonsplikt for erverv av eiendom med bolighus eller eiendom som er lagt til 
boligformål i reguleringsplan settes til side. Dette innebærer at det kan settes boplikt på mindre 



eiendommer enn det som fremgår av den lovbestemte boplikten. Denne boplikten kan ikke være 
personlig jfr. § 7, 3. ledd.     
 

Vurdering 
Kvænangen kommune ønsker å ha en eierstruktur som fører til økt næringsutvikling og legger til 
rette for økt bosetting. Målrettet bruk av konsesjonsloven kan bidra til å nå disse målene. Vi har 
en småbruksstruktur der de fleste landbrukseiendommene har forholdsvis små innmarksarealer, 
men det finnes noen større bruk, og mange av eiendommene har store utmarksareal. Antall bruk 
i drift har gått nedover og mye av produksjonskapasiteten utnyttes ikke optimalt i dag. Vi må 
likevel ivareta arealressursene i et langsiktig perspektiv. Eierstrukturen er viktig for å kunne øke 
landbruksproduksjon og eventuell annen næringsfremmende utnyttelse i fremtiden.  
 
Eiendommer som ikke er i drift benyttes til boligformål og fritidsformål. Det er stor etterspørsel 
etter fritidsboliger i Kvænangen. Vi ser en økende andel av bolighusene benyttes til 
fritidsformål. Flere av bygdene våre mangler veiforbindelse, og mange av disse bygdene har 
vært fraflyttet eller hatt svært få fastboende i lang tid. En tendens vi også ser er at stadig flere 
eiendommer eies av sameier. Over tid ser vi også at antall eiere innen hvert sameie øker. Et stort 
antall eiere av enkelteiendom vanskeliggjør tiltak på eiendommen og på naboeiendommer. Dette 
er en utfordring både i planarbeid, utmarksforvaltning, tilrettelegging for friluftsliv og annen 
aktivitet som forutsetter grunneiers tillatelse eller initiativ.   
 
Noen sentrale lover legger grunnlaget for bruk og bevaring av landbrukseiendommer: 
odelsloven, konsesjonsloven, jordloven arveloven og sameieloven. Konsesjonslovens 
virkemidler må derfor behandles i lys av øvrig lovverk. Videre så er det gjort en rekke 
presiseringer gjennom rundskriv og veiledninger som omhandler anvendelse av loven.  
 
For å ivareta en lik og forutsigbar behandling av enkeltsaker så bør det utarbeides lokale 
retningslinjer som legger føringer for det lokale skjønnsrommet i lovverket. Administrasjonen 
har utarbeidet et forslag til retningslinjer. Det er utformet som et orienteringsskriv med 
tilhørende retningslinjer. Selve retningslinjene er plassert i rammer med uthevet skrift. I samme 
prosess bør det også vurderes om vi også skal fastsette egen forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense for å skape sterkere virkemidler som ivaretar hensynet til bosetting.  
 
Innføring av nedsatt konsesjonsgrense (0-konsesjon) 
Innføring av 0-konsesjon vil medføre at vi kan fastsette boplikt på alle eiendommer med 
bolighus og tomter som er etablert til boligformål. Reint juridisk så blir dette gjort gjennom en 
lokal forskrift med hjemmel i lovens § 7 som setter ett eller flere unntak i konsesjonslovens §§ 4 
og 5 til side for : 
1. bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig,  
2. eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med 
bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er 
regulert til boligformål,  
3. ubebygd tomt som er regulert til boligformål. En slik forskrift kan fastsettes å gjelde ulike 
erverv.  
 
Ved erverv av slik eiendom der erverver ikke skal bosette seg på eiendommen så må det søkes 
konsesjon. Boplikten etter denne bestemmelsen er ikke personlig. Dette innebærer at boplikten 
vil oppfylles ved at boligen leies ut til andre som har eiendommen til fast bosted i henhold til 
folkeregisterloven.  
 



En slik forskrift trenger ikke omfatte alle unntakene. I Kvænangen så er det overdragelser av 
bebygd eiendom som vil være viktig å fange opp, og for at man skal ha vesentlig effekt så må 
også konsesjonsfritaket for overdragelser av slik eiendom innenfor familien settes til side. 
 
På landsbasis er det i dag 51 kommuner som har slik forskrift i en eller annen form. I all 
hovedsak så ligger de på Østlandet og Sørlandet, gjerne i fjellbygder og langs sjøen. Generelt 
sett så har det vært en nedgang i antall kommuner de seinere årene. I Nord-Norge er det bare 
Gratangen og Hamarøy som har gjeldende forskrift. Utformingene og omfanget av forskriftene 
varierer i de ulike kommunene. Det er bare et fåtall som har forskrifter som omfatter 
overdragelser innenfor familien.     
 
Det er utført noen undersøkelser om effekten av nedsatt konsesjonsgrense. Professor Aanesland ved 
universitetet for miljø- og biovitenskap gjennomførte i 2004 en studie hvor formålet var å kartlegge 
om lokal forskrift bidrar til formålet om å forhindre at eiendommer som bør brukes som helårsbolig 
blir brukt til fritidsformål. Denne studien ble gjort før den nåværende konsesjonsloven ble gjort 
gjeldende fra 2004. I rapporten er konklusjonen at det er relativt sett ikke flere bebodde 
helårsboliger i kommuner med lokal forskrift enn i kommuner uten. Forfatteren konkluderte etter 
dette med at «…myndighetene ikke oppnår det de ønsker med boplikt.» D.v.s. at lokal forskrift om 
boplikt på boligeiendom ikke bidrar til formålet om å hindre at eiendom som bør brukes til 
helårsbolig blir brukt til fritidsformål.  
 
Forbord og Storstad har i rapport 11/08 (Norsk senter for bygdeforskning) undersøkt samme tema. 
Deres funn er bl.a at et utvalg kommuner uten boplikt har like stor andel bosatte eneboliger som 
kommuner med boplikt i hele kommunen. Forbord og Storstad mener likevel ikke at deres forskning 
kan brukes til å konkludere med at «boplikt ikke virker». Storstad uttaler bl.a at «…jeg er helt sikker 
på at om vi hadde gått inn i kommune etter kommune og sett på lokale effekter så hadde vi funnet at 
boplikten har effekt». 
 
Vi må likevel påregne at det vil ha en effekt, da det vil være systematiske forskjeller mellom 
kommuner som har valgt å innføre nedsatt konsesjonsgrense og andre kommuner. De 
kommunene som velger å innføre ei slik ordning har sannsynligvis større etterspørsel etter 
bolighus til fritidsformål i utgangspunktet. Et annet viktig moment er at før 2009 var det ikke 
anledning til å kreve boplikt i forbindelse med overdragelse innenfor familien for bolig på 
tomter og mindre landbrukseiendommer. Dermed har ikke denne ordningen hatt tid til å virke så 
lenge at vi ser de store utslagene i statistikken. Videre så er det bare et fåtall kommuner (ca. 10) 
som har innført boplikt på overdragelser innen familien på eiendom som ikke omfattes av den 
lovbestemte boplikten (dvs større landbrukseiendom).   
 
 
Fordeler: 

 Boplikt kan bidra til å opprettholde bosetting gjennom at priser på eiendom med 
bolighus holdes nede samtidig som det ikke vil være mulig å benytte bolighus til 
fritidsformål uten et kommunalt vedtak om dette. Boligkjøpere slipper å konkurrere med 
et stort antall interessenter i fritidsboligmarkedet. Det gjør at folk med vanlige inntekter og 
nyetablerere/ungdom har råd til å kjøpe bolig i disse områdene. Det vil også styrke tilbudet 
av tilgjengelige boliger for leiemarkedet. 
 

 Boplikt kan medføre at folk som ønsker å overta slik eiendom innretter seg og strekker 
seg lenger for å finne et levebrød i Kvænangen. Dette vil kunne gi en direkte effekt på 
verdiskaping og folketallet og dermed bidra til opprettholdelse av bomiljø og grunnlag 
for tjenesteyting som brøyting, barnehage, skole, butikk, mm.  
 



 Etter hvert som arealgrensene for konsesjonsplikt og boplikt stadig øker i det nasjonale 
lovverket så vil det ikke lenger være tilpasset småbruksstrukturen vi har i Kvænangen. 
Nedsatt konsesjonsgrense vil bidra til at konsesjonsloven fortsatt kan være et effektivt 
verktøy for å ivareta god eierstruktur, bosetting og landbrukets ressursgrunnlag.  

 
 
Ulemper: 

 Lokale særordninger medfører at vi vil være i utakt med omgivelsene og øvrig 
forvaltning. Eiendomsoverganger blir i mange tilfeller mer komplisert for 
hjemmelshavere og meglere. Det stiller store krav til kommunal oppfølging og vil 
medføre en økt saksmengde for kommunen.  

 
 Det kan bli mange eiendommer som vil være vanskelig å omsette. Dette kan medføre at 

eiendommer i større grad blir stående til forfall som følge av at det ikke skjer eierskifte.  
 

 Tvang er generelt ikke noe godt middel for å oppnå ønsket utvikling. Det er et sterkt inngrep 
i folks råderett samtidig som det er usikkerhet rundt effekten. Skal vi påregne en effekt så 
må også unntaket for slektskap settes til side. Særlig for folk som har sterk tilknytning til 
familiegården så kan det være tøft å kreve at den selges til andre.  

 
 
Oppsummering og konklusjon: 
Forslag til retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven i Kvænangen vil kunne bidra til en 
enhetlig politikk og bedre styring fra kommunen sin side over tid. Om det skal innføres nedsatt 
konsesjonsgrense vil være et svært prinsipielt spørsmål som bør vurderes etter en bred 
medvirkning. Administrasjonen tar ikke stilling til om vi bør innføre slik forskrift i denne 
omgang. Det bes om at utvalget gjør en grundig vurdering av dette spørsmålet. Forslag til 
«Kommunale retningslinjer for praktisering av Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom i 
Kvænangen» er tilpasset nasjonalt regelverk og er foreløpig ikke tilpasset en eventuell nedsatt 
konsesjonsgrense.  
 
Administrasjonen anbefaler at dokumentet legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring før 
det tas opp til vedtaksbehandling. Aktuelle høringsorganer er lokale landbruksorganisasjoner, 
grendeutvalg, politiske parti i Kvænangen og Fylkesmannen i Troms.  
 
Samtidig bes det også om synspunkt gjennom høringsrunden på om kommunen skal innføre 
nedsatt konsesjonsgrense for eiendom med bolighus og tomter til boligformål. Dette må 
eventuelt innføres som en egen forskrift og vil følge forvaltningslovens krav til utarbeiding av 
forskrifter. De kommunale retningslinjene må eventuelt tilpasses dette og vil da ikke bli vedtatt 
før forskrift om nedsatt konsesjonsgrense er ferdigbehandlet.   



 

 

Kvænangen kommune 

 

Forslag til Kommunale retningslinjer for praktisering av Lov om 

konsesjon ved erverv av fast eiendom i Kvænangen 

Forslag.  

Sist oppdatert 25.01.2017 

 

 

  



 

 

 

1. Innledning 

Kvænangen kommune ønsker å ha en eierstruktur som fører til økt næringsutvikling og legger til 

rette for økt bosetting. Målrettet bruk av konsesjonsloven kan bidra til å nå disse målene. Vi har en 

småbruksstruktur der de fleste landbrukseiendommene har forholdsvis små innmarksarealer, men 

det finnes noen større bruk, og mange av eiendommene har store utmarksareal. Antall bruk i drift 

har gått nedover og mye av produksjonskapasiteten utnyttes ikke optimalt i dag. Vi må likevel ivareta 

arealressursene i et langsiktig perspektiv. Eierstrukturen er viktig for å kunne øke 

landbruksproduksjon og eventuell annen næringsfremmende utnyttelse i fremtiden.  

Eiendommer som ikke er i drift benyttes til boligformål og fritidsformål. Det er stor etterspørsel etter 

fritidsboliger i Kvænangen. Vi ser en økende andel av bolighusene benyttes til fritidsformål. Flere av 

bygdene våre mangler veiforbindelse, og mange av disse bygdene har vært fraflyttet eller hatt svært 

få fastboende i lang tid. En tendens vi også ser er at stadig flere eiendommer eies av sameier. Over 

tid ser vi også at antall eiere innen hvert sameie øker. Et stort antall eiere av enkelteiendom 

vanskeliggjør tiltak på eiendommen og på naboeiendommer.  

Noen sentrale lover legger grunnlaget for bruk og bevaring av landbrukseiendommer: odelsloven, 

konsesjonsloven, jordloven, arveloven og sameieloven. Konsesjonslovens virkemidler må derfor 

behandles i lys av øvrig lovverk. Videre så er det gjort en rekke presiseringer gjennom rundskriv og 

veiledninger som omhandler anvendelse av loven.  

 

2. Lovgrunnlaget: 

 

Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige 

for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov.  

2. landbruksnæringen.  

3. behovet for utbyggingsgrunn.  

4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.  

5. hensynet til bosettingen. 

 

Aktuell lov og rundskriv 

• LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. 

• M-2/2009 Konsesjon og boplikt 

 

3. Rettigheter som krever konsesjon 

Utdrag fra konsesjonsloven § 3. (særlige rettigheter som omfattes av loven): 

Lovens regler om konsesjon gjelder også stiftelse og overdragelse av leierett og annen 

lignende bruksrett over fast eiendom med mindre retten er stiftet for en tid av høyst 10 år, 



 

 

uten adgang for brukeren til å kreve kontraktstiden forlenget ut over dette tidsrom. 

 

Mange slike tilfeller vil kunne være omfattet av de fritaksgrunnene som fremgår av 

konsesjonsloven §§ 4 og 5. 

 

4. Unntak fra konsesjon  

Det er en rekke overdragelser som ikke trenger konsesjon. Enten på grunn av eiendommens 

karakter (§ 4) eller erververens stilling (§ 5). Disse to paragrafene pluss § 6 (bopliktens 

innhold) er klare rettsregler som ikke gir rom for tolkning eller skjønn. 

 

I mange tilfeller skal konsesjonsfriheten dokumenteres med en egenerklæring. De viktigste 

tilfellene: 

• Eiendommer som ligger i områder som er avsatt til bygg og anlegg i kommuneplanens 

arealdel. For ubebygde bolig- og hyttetomter er konsesjonsfriheten betinget av at 

tomten blir bebygd innen 5 år. 

• Ubebygde enkelttomter for boliger og hytter inntil 2 dekar som ligger i arealdelens 

landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). Samme 5-års byggefrist som over. 

• Bebygde eiendommer som er under 100 dekar totalt og har under 25 dekar fulldyrka 

eller overflatedyrka jord. 

• Eiendommer som erverves av nær familie eller odelsberettigete. Om eiendommen har 

mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar skog og 

har, har hatt eller er gitt tillatelse til oppføring av en helårsbolig, er dette betinget av at 

den nye eieren forplikter seg til å bosette seg på eiendommen innen et år og bebo den i 

fem år sammenhengende. Dette kalles lovbestemt boplikt. 

 

Egenerklæringen fylles ut av søker. Skjemaet attesteres av kommunen og følger skjøtet til 

tinglysning. 

 

For bebygde eiendommer under to dekar (såfremt det ikke er innført 0-konsesjonsgrense), og 

en del spesielle ervervstyper som fremgår av Forskrift om konsesjonsfrihet mv. er det ikke 

nødvendig med egenerklæring. 

 

Aktuelle forskrifter 

• FOR 2003-12-08 nr 1434: Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv v fast 

eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord 

 

5. Konsesjonsbehandling 

Ved konsesjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers formål med ervervet. Dette 

formålet skal vurderes i forhold til relevante samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i 

saken, jf. konsesjonslovens formål gitt i §1. Gjelder ervervet eiendom som skal benyttes til 

landbruksformål, skal det legges særlig vekt på forholdene som er nevnt i § 9. Det kan settes 

vilkår med hjemmel i § 11. 

 

Søknaden kan innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme 

lovens formål. Ingen har krav på å få konsesjon, men konsesjon skal gis med mindre det er 

saklig grunn til å avslå. 

 

§ 9. (særlige forhold for landbrukseiendommer) 



 

 

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 

landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

 

Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i 

eiendommen, eller antallet sameiere økes. 

 

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på 

hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket. 

 

Første ledd nr. 1 og 4 gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon 

fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 annet ledd. I slik sak skal det i tillegg til første 

ledd nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og 

husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt 

som et korrigerende moment. 

 

§ 11. (vilkår for konsesjon) 

Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av 

hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. 

Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta 

stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig 

plikt for eier. 

 

Aktuelle rundskriv 

• M-2/2009 Konsesjon og boplikt 

• M-3/2002 Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon 

• M-7/2002 Endringer i rundskriv M-3/2002 – priser på landbrukseiendommer ved 

konsesjon. Kapitaliseringsrentefot m.m. for skog 

• M-4/2004 Endringer i rundskriv M-3/2002 – priser på landbrukseiendommer ved 

konsesjon. Kapitaliseringsrentefot på jord og nedre beløpsgrense for prisvurdering ved 

konsesjonsbehandling av bebygd eiendom 

• M-1/2010 Endringer i rundskriv M-3/2002 – priser på landbrukseiendommer ved 

konsesjon. Boverdi og nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling 

av bebygd eiendom 

• M-2/2016  Endring i rundskriv M-2/2012. Priser på landbrukseiendommer ved 

konsesjon. Nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd 

eiendom. 

 

5.1 Prisutvikling 

Kjøpsprisen på konsesjonspliktige landbrukseiendommer skal vurderes for å sikre en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling til beste for yrkesutøverne i landbruket. Det er særlig 

viktig for at yngre kjøpere skal ha mulighet til å skaffe seg en landbrukseiendom og nedbetale 

den gjennom god drift. Da er det nødvendig at prisnivået på landbrukseiendommer ikke er 

høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og den verdi 

eiendommen har som bosted, samtidig som det ikke stilles krav om urimelig høy egenkapital. 

Priskontrollen tar utgangspunkt i avkastningsverdien av jord og skog, og kostnadsverdien av 



 

 

bygninger. Hvordan prisberegningen skal foregå beskrivelses svært nøyaktig i rundskrivene.  

Dette er det ikke mulig å fravike, men beregningen skal være gjenstand for en egen vurdering. 

Det skal bl.a. skjeles til egenkapitalbehov, og resultatet må sammenholdes med erfaringstall 

som ellers finnes. Kapitaliseringsrentefoten er siste gang fastsatt i rundskriv M2-2010 til 4 % 

for både jord og skog.   

 

For landbrukseiendommer som ligger i et attraktivt boområde og blir drevet som deltidsbruk, 

er det anledning til å legge til en boverdi på inntil kr 1 500 000. Boverdi kan bare legges til 

dersom eiendommen skal bebos og har bolighus av brukbar standard. Videre så skal det etter 

nye retningslinjer ikke utøves priskontroll på eiendom med bolighus dersom avtalt pris er 

lavere enn 3,5 millioner kroner. Disse verdiene fremgår av rundskriv. 

 

For å kunne frarå eller nekte konsesjon, er det ikke noe krav at avtalt kjøpesum skal være 

vesentlig høyere enn det en kommer fram til i verdiberegning og erfaringstall. 

Dersom en på denne måten kommer fram til at prisen er for høy, kan avtalt kjøpesum ikke 

aksepteres. 

Ved verdivurdering av pris i Kvænangen benyttes følgende veiledende maksimalsatser: 

• Fulldyrka jord gode driftsforhold: Øvre ramme 6000 kr/dekar for særlig gode 

arealer, men normal middelverdi ligger på 1800,- kr/da 

• Overflatedyrka jord og fulldyrka jord med mindre gode driftsforhold: I særlige 
tilfeller kan verdien settes til 2000 kr/dekar, men normal middelverdi ligger på  

600,- kr/dekar 

• Innmarksbeite: Øvre ramme 1500 kr/dekar for særlig gode arealer, men 
middelverdi ligger på 500,- kr/dekar 

• Produktiv skog: Kapitalisert avkastning basert på balansekvantum og gjeldende 
kapitaliseringsrentesats fastsatt i rundskriv fra Landbruksdirektoratet. Ved 

spesiell struktur og ensidig alderssammensetning kan venteverdi legges til grunn. 

(Netto nåverdi av stående volum og framtidig tilvekst)  

• Dyrkbare arealer kan gis et tillegg på 200-600 kr/dekar, men det forutsetter at 
dyrking er påregnelig og gir en driftsmessig god løsning. 

 

5.2 Bosettingshensyn 

Etter konsesjonsloven § 1 første ledd nr 5 og § 9 første ledd nr. 2 er bosettingshensynet et 

forhold som det skal legges særlig vekt på. Det må gå fram av saken om det er behov for å 

opprettholde eller styrke bosettingen i området. Det vil også ha betydning om det er 

påregnelig at andre vil bosette seg på eiendommen. 

 

En økning i folketallet i Kvænangen er ønskelig. Attraktive boligeiendommer et virkemiddel 

som kan bidra til å nå dette målet. En rekke landbrukseiendommer står i dag ubebodde eller 

nyttes til fritidsformål. Boplikten er et av flere virkemidler kommunen har for å opprettholde 

bosettingen på bygdene. Bosettingshensynet vil derfor veie tungt i alle konsesjonssaker i 

Kvænangen. Det er likevel en del områder i kommunen som mangler vegtilkommst og er uten 

eller med liten fast bosetting.  

 

Den lovbestemte boplikten er knyttet til overdragelser mellom nær slekt og odelsberettigede 

for eiendommer av en viss størrelse (se pkt. 4 om unntak for konsesjonsplikt). Hvis slike eiere 

ikke tilflytter eiendommen innen 1 år, må vedkommende søke konsesjon. Slike søknader 

behandles etter konsesjonsloven § 9 fjerde ledd. Av bestemmelsen går det tydelig frem hvilke 

momenter som skal vektlegges. Den lovbestemte boplikten ble ved siste lovendring kraftig 

innskjerpet ved at muligheten for å søke fritak ble erstattet av konsesjonsplikt. Kommunen ser 



 

 

derfor ikke behov for å ha ulike retningslinjer på praktisering boplikten, enten den oppstår 

som følge av overdragelser innenfor eller utenfor slekta. Søkerens tilknytning til eiendommen 

og søkerens livssituasjon skal likevel tillegges vekt som et korrigerende moment i 

saksbehandlingen. 

 

I ordinære søknader på erverv utenom slekta kan kommunen i utgangspunktet sette vilkår om 

boplikt for bebygde landbrukseiendommer større enn 100 dekar og/eller mer enn 25 dekar 

fulldyrka og overflatedyrka jord. Konsesjonsloven § 11 annet ledd fastsetter at kommunen ut 

fra hensynet til en helhetlig ressursforvaltning, bosetting og kulturlandskap skal ta stilling til 

om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig plikt for 

eier. Dersom det legges opp til en annen ordning enn personlig boplikt, må dette framgå 

tydelig i vilkåret. 

 

Personlig boplikt vil normalt være en samfunnsmessig bedre løsning i et langsiktig perspektiv 

enn om andre enn eieren bor der. Dette gir vanligvis en mer stabil bosetting, økt aktivitet i 

lokalsamfunnet og større investeringer på eiendommen. På eiendommer som blir bebodd av 

eier, er det også større sikkerhet for at kulturlandskapet blir ivaretatt. For å kunne godkjenne 

upersonlig boplikt, må det kunne dokumenteres at disse samfunnsinteressene ivaretas like 

godt ved at andre bor på eiendommen. 

 

Søkere som i konsesjonssøknaden har avkrysset for at de vil bosette seg på eiendommen 

innen ett år og bebo den i minst fem år sammenhengende, innvilges normalt konsesjon med 

vilkår om tidsbegrenset boplikt. Vilkår om driveplikt er bare aktuelt dersom det kreves 

personlig driveplikt. Generell driveplikt blir ivaretatt av jordloven og kan oppfylles ved utleie 

av arealene. 

 

For at alle skal behandles likt, er det viktig at mislighold av boplikten følges opp av 

kommunen. Som vesentlig mislighold regnes normalt overskridelse av fristen for 

bosetting med 4 – 6 måneder. Etter en konkret og individuell behandling kan kommunen 

pålegge eieren om å søke konsesjon når misligholdet er vesentlig. 

Retningslinjer for praktisering av bosettingshensynet i konsesjonsloven § § 1 og 9 og 

boplikten i § 11: 

I Kvænangen praktiseres boplikt ved behandling av konsesjonssøknader etter 

følgende bestemmelser: 

 

• Med bakgrunn i ønsket om å opprettholde bosettingen og hindre at et økende 
antall landbrukseiendommer blir benyttet som fritidseiendommer, samt å 

holde mest mulig av arealressursene på lokale eierhender, skal boplikten 

håndheves strengt.  

 

• Det innvilges derfor ikke konsesjon til fritidsformål for eiendom med bolighus. 
Unntak gjelder eiendommer som mangler vegtilkommst, og ligger i områder 

uten eller med liten fast bosetting. Dette gjelder Meiland, Valan, Skorpa, 

Nøklan, Seglvik, Olderfjord, Reinfjord, samt isolerte landbrukseiendommer 

som ligger langt fra øvrig vegnett. Her skal boplikten håndheves liberalt og 

konsesjon skal normalt gis selv om eiendommen ikke tas i bruk til landbruks- 

eller boligformål. Ved avslag må det være påregnelig at andre er villige til å 

bosette seg på eiendommen. 

 



 

 

• Vilkår om personlig boplikt etter § 11 skal normalt sett gjelde for fem år i 
likhet med den lovbestemte boplikten ihht § 5. 

 

• I særlige tilfeller kan det gis konsesjon på vilkår om upersonlig boplikt dersom 
søknaden har en saklig grunn, samt at det blir godtgjort at bosetting, helhetlig 

ressursforvaltning og kulturlandskap blir ivaretatt på en like god måte som om 

eieren bor der selv. Det må legges fram en leieavtale for våningshuset sammen 

med konsesjonssøknaden, og seinest innen den lovfesta 1-årsfristen for 

tilflytting. Eier forplikter seg til å leie ut huset så lenge det er et marked for 

dette, minimum i fem år. Dersom eier selv bosetter seg på eiendommen er 

boplikten begrenset til fem år fra registrert tilflytting i folkeregisteret.  

 

• Søker ønsker utsettelse av boplikt når tidligere eier har borett. Dersom 
eiendommen er uten kårbolig innvilges konsesjon med personlig boplikt senest 

ett år etter at boretten ikke lenger benyttes.  

 

• Søker ønsker utsettelse av boplikt pga at bolighuset er i dårlig stand eller lite 

tidsmessig. Konsesjon innvilges med vilkår om tilflytting innen to år slik at 

huset kan restaureres.  

 

• Søker som har andre rimelige og relevante grunner som akutt sykdom, utdanning 

ol.  Konsesjon innvilges med vilkår om tilflytting når situasjonen kan påregnes 

endret. Maksimalt 5 år om gangen.  
 

• Ved konsesjon på tilleggsareal settes det normalt vilkår om fortsatt bosetting 
på egen eiendom i fem år sammenhengende.  

 

• Mislighold av boplikt skal kontrolleres minst en gang i året og sakene skal 
følges opp: Etter en konkret og individuell behandling skal kommunen pålegge 

eieren å søke konsesjon når misligholdet er vesentlig. Som vesentlig mislighold 

regnes normalt overskridelse av fristen for bosetting med 4 – 6 måneder. 
 

 

5.3 Driftsmessig gode løsninger 

Det er et mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god lønnsomhet. Dette 

innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å redusere kostnadene 

og tilpasse driften til endringer i jord- og skogbrukets rammebetingelser. Eiendomsstørrelsen 

og den fysiske utformingen av teigene er viktige faktorer for å få dette til. Det skal derfor 

legges vekt på om ervervet innebærer en «driftsmessig god løsning». Mange av brukene i 

Kvænangen er små og styrking av driftsgrunnlaget gjennom kjøp av tilleggsareal vil bidra til 

at eiendommer kan drives med bedre lønnsomhet.  

 

Både jordloven og konsesjonsloven legger vekt på å skape ressurssterke bruk, men ikke for 

enhver pris. I jordlovens formålsparagraf brukes formuleringen «tjenlig, variert 

bruksstruktur». I visse tilfeller kan det være rett lovanvendelse å avslå konsesjon på 

bruksrasjonalisering fordi eiendommen skal bestå som eget bruk. 

 

I Kvænangen praktiseres bestemmelser om driftsmessig gode løsninger etter følgende 

bestemmelser: 



 

 

• Kommunen skal styrke drivverdige enheter der det er behov for mer jord for å 
drive formålstjenelig. Dersom nabobruk av en viss størrelse og drivverdighet 

har interesse av å kjøpe tilleggsareal så kan bolighus deles fra på egen tomt 

med vilkår om at øvrig areal selges til nabobruk. Det kan godtas at en 

«romslig» tomt beholdes, normalt ikke større enn 5 dekar. Dersom fradelingen 

ikke har til formål å redusere eiendommen til å ikke være konsesjonspliktig 

lenger, så kan utmarksareal beholdes. Det skal legges vekt på at arealene gir en 

arronderingsmessig god plassering i forhold til driftsenheten på 

mottakerbruket. Avstanden fra driftssenter bør ikke overstige 10 km for 

innmarksareal.  

• Ved søknader om bruksrasjonalisering av eiendommer med tjenlig bebyggelse 
skal det likevel vurderes om eiendommen fortsatt bør opprettholdes som 

selvstendig bruk. Hensynet til bosetting skal tillegges stor vekt i denne 

vurderingen, herunder økt bosetting på robuste bruk.  

 

 

5.4 Skikkethet 

Det skal legges vekt på om erververen «anses skikket» til å drive eiendommen. Ettersom 

spørsmålet skal vurderes i starten av en eierperiode, skal dette behandles med varsomhet. Det 

kreves ingen formell landbruksfaglig utdanning. Kommunen ser ikke behov for å lage noen 

egen retningslinje. 

 

5.5 Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 

Eierne har et ansvar for å bruke ressursene til beste for seg, sine og samfunnet. Dessuten skal 

eiendommen helst overlates til neste generasjon i bedre stand enn man mottok den. En 

landbrukseiendoms ressurser er bygningsmassen og arealenes evne til å produsere fornybare 

varer som melk, poteter, tømmer og kjøtt, og ikke-fornybare som f.eks. grusleveranser. I 

tillegg kommer en rekke opplevelsesverdier knyttet til rekreasjon og turisme som 

landskapsbilde, turveier, kulturminner, jakt, fiske, bær og sopp m.m. I de senere år har også 

samfunnet og markedet satt stadig økende krav til at dokumenterte miljøverdier skal ivaretas.  

 

I Kvænangen praktiseres hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 

etter følgende bestemmelser: 

 

• Kvænangen kommune legger til grunn at fast bosetting av eieren selv gir de 
beste forutsetninger for å benytte og vedlikeholde eiendommens ressurser.  

 

• Eiendom i LNFR-områder med landbruksressurser av betydning skal 
forbeholdes folk som skal drive landbruksproduksjon. Det gjelder både jord, 

skog og øvrige areal og produksjonsressurser. Dersom det søkes konsesjon for 

erverv av slik eiendom til formål som ikke er landbruk eller som kan 

vanskeliggjøre framtidig bruk til landbruksformål så skal slike søknader 

normalt avslås. Eventuelt kan det i samsvar med søker avtales at ressursene 

deles fra og selges til annen drivverdig landbrukseiendom i rimelig avstand.   
 

• Det bør tilstrebes lokal eierskap til arealressursene. Dette må også sees i lys av 
jordlovens delingsbestemmelser. Det tillates ikke at bolighus på 

landbrukseiendom deles i fra og selges mens jord, skog og utmark beholdes til 

fritid, jakt eller rekreasjonsareal.  



 

 

 
 

 

 

5.6 Sameier og selskaper 

Det følger av konsesjonsloven § 9 annet ledd at konsesjon «i alminnelighet ikke skal gis 

dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antallet sameiere økes». 

Unntaket er ektefelle og samboer. Eiere av ansvarlige selskap anses som ordinære sameiere. 

Landbruksforvaltningen har erfaring med at sameieformen ofte er uheldig for driften av 

eiendommen, da det vanskeliggjør evnen til å ta beslutninger og dermed begrenser bruk og 

utvikling. Kvænangen har mange eiendommer som eies av sameier. I mange tilfeller så 

omfatter ikke erverv av eiendom §9 om landbruksformål. De fleste sameier oppstår gjennom 

arv og gjerne på eiendommer der det ikke foreligger planer om landbruksdrift. Det vil likevel 

være en ulempe i fremtiden når eierforholdene fordeles på mange parter.   

 

Tredje ledd slår fast at «det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar». 

Bestemmelsen er aktuell for bl.a. aksjeselskaper. Sentrale myndigheter har i de senere år 

stoppet flere omdanninger til AS på eierskap til tradisjonelle landbrukseiendommer (rammer 

ikke ulike typer driftsselskaper). Begrunnelsen er konsesjonsloven og dens forarbeider som 

har et nasjonalt mål om at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer 

som selv bebor og driver eiendommene. Dette har vist seg å være en rasjonell og stabil 

eierform. Aksjeselskaper bryter med sentrale tradisjoner rundt den selveiende bondestand. 

Lovens forarbeider åpner for selskapsformen i saker der det er behov for å utnytte ressursene 

gjennom felles tiltak. 

 

• I Kvænangen skal søknader om opprettelse av nye og utvidelse av eksisterende 

sameier på konsesjonspliktige erverv fortrinnsvis unngås. For erverv som 

omfattes av § 9 skal det vurderes særlig strengt, og normalt avslås. Unntak 

gjelder for ektefeller og lignende som erverver eiendom sammen.  

• Selskap og foreninger kan innvilges konsesjon dersom det er nødvendig og i 
samsvar med formålet med ervervet. For eksempel utbygging og utvinning av 

ikkefornybare ressurser. Det bør ikke erverves større areal enn det som 

omfattes av formålet. Normalt sett bør slike områder omdisponeres til andre 

formål i henhold til plan og bygningsloven før eiendommen overdras til 

formålet. I slike tilfeller må det settes vilkår om planmessig avklaring innen 

gitt tid. Øvrig areal bør selges som tilleggsareal til nærliggende 

landbrukseiendom.   

 

 
 

6. Rullering 

Enhver tids gjeldende Lov, forskrift og statlige rundskriv gjelder fremfor de kommunale 

retningslinjene. Dokumentet forutsettes rullert ved endringer i overordna regelverk.  
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Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med skadefelling 
av rovvilt- Nord-Troms skadefellingslag 

Henvisning til lovverk: 
-Motorferdselloven, forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 6 og 
7. 
-Naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilger 
Kvænangen kommune søknad fra Nord-Troms skadefellingslag om tillatelse til bruk av 
snøscooter i forbindelse med uttak av skadegjørende rovvilt. Tillatelsen gjelder både transport 
av personell, lokalisering og innringing av aktuelle individ.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Effektuering: Dispensasjonen gjelder bare når det er gitt skadefellingstillatelse av 

Fylkesmannen i Troms.  
Områder: Dispensasjonen gjelder i utgangspunktet hele Kvænangen kommune, 

men er avgrenset av det geografiske området som er angitt i 
skadefellingstillatelse fra Fylkesmannen. 
Ved ferdsel i verneområder med særlige regler om motorisert ferdsel 
må tillatelse fra forvaltningsmyndigheten også foreligge i tillegg. All 
motorisert ferdsel må også avklares med grunneiere, og det skal tas 
særlig hensyn ved eventuell ferdsel i områder med ungskog, preparerte 
skiløyper, gjerder og andre installasjoner som kan ta skade av 
ferdselen.  

Personer: Dispensasjon gjelder kun ansatt skadefellingspersonell, og i 
kombinasjon med gyldig skadefellingstillatelse utstedt av Fylkesmannen 
i Troms.  
 



Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes seks 
kjøretøy samtidig.  

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019, men er avgrenset 
av tidsrom som er angitt i skadefellingstillatelse fra Fylkesmannen. Den 
gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. For eventuelle 
motorferdselssøknader i denne perioden skal det søkes Fylkesmannen i 
Troms om dispensasjon.  

Varsling: Ved eventuelle skadefellingsoppdrag skal politiet orienteres om tiltaket 
i forkant. 

Rapportering: Skadefellingsleder skal i etterkant av hvert enkelt skadefellingsvedtak 
sende inn kortfattet rapport til Kvænangen kommune med beskrivelse 
av omfanget av scooterbruk. 

 
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. 
 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, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

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

Saksopplysninger 
Lyngen kommune har på vegne av Nord-Troms skadefellingslag søkt om tillatelse til bruk av 
snøscooter i forbindelse med eventuelle skadefellingsoppdrag. Nord Troms Interkommunale 
skadefellingslag administreres av Lyngen kommune v/ Skogbrukssjefen i Nord Troms. 
Skadefellingslaget består pr. i dag av 9 faste jegere med Bjørn Johnny Rognli som 
skadefellingsleder. Skadefellingslaget tar skadefellingsoppdrag på rovvilt som har påført skader 
på bufe, tamrein mv. Ett skadefellingsoppdrag skjer kun ved at en skadefellingstillatelse er 
utstedt av Fylkesmannen i Troms. 
 
På bakgrunn av kommende skadefellingstillatelser er det behov for dispensasjon fra lov om 
Motorferdsel i utmark og vassdrag. Bruk av snøskuter til sporing ved en skadefelling er ett 
viktig hjelpemiddel for å lokalisere skadedyret så fort som mulig og sikre et effektivt uttak. 
 
All transport skal skje på snødekt mark og etter egen sikkerhet og vurdering. Kjøringen skal 
ikke medføre skader i terrenget. Antall turer er ikke begrenset, men det forutsettes jfr. vilkår at 
motorferdsel begrenses til et minimum innenfor skadefellingsvedtak gitt av Fylkesmannen med 
begrensninger i tidsrom, geografisk virkeområde og formål for dispensasjonen. 
 
Ettersom bruk av motorkjøretøy ved en skadefelling ikke er direkte hjemlet i lov om 
motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, skal alle søknader behandles etter forskriftens § 6, 



som igjen må behandles i politisk utvalg. Dette fører til store utfordringer med tanke på 
oppdragets tidsperspektiv og ressursbruk. Det er derfor ønskelig med en generell dispensasjon 
som varer for nåværende kommunestyres valgperiode 01.01.2017 – 04.05.2019 og som 
effektueres ved behov. 
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 6 sier følgende ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et 
annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 
kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, 
og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet 
vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til 
et minimum.” 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje 
etter angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
Tilsvarende sak blir også behandlet i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Lyngen 
kommune 

Vurdering 
 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

-  Søkeren må påvise et særlig behov 
-  Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
-  Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 
-  Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 

Dispensasjonen har som formål å ligge vakant og aktiveres innenfor skadefellingstillatelsens 
tidsrammer og geografiske utstrekning gitt i hvert enkelt skadefellingsvedtak fra Fylkesmannen. 
Formålet er å kunne gi en smidig saksgang for å effektivere forsøk på skadefelling når vedtak 
foreligger. 
 
Rovvilt som bjørn, ulv, gaupe og jerv benytter seg av store områder, og kan tilbakelegge store 
avstander i løpet av kort tid. Skadefellingslaget må nødvendigvis forflytte seg over store 



avstander, gjerne i veiløst terreng i fjellet, for å kunne løse oppdraget. Omsøkte transport 
vurderes å falle inn under forskriftens krav til særlige behov. Ferdselen er nødvendig for å løse 
et oppdrag med et allmennyttig formål og er ikke knyttet til turkjøring.   
 
Det er uvanlig å gi så vide tillatelser som det søkes om her. Siden prosesskravene i 
motorferdselforskriften ikke gir rom for en smidig saksgang ved saker som oppstår akutt, så vil 
det være rom for å kunne åpne for en stående tillatelse i dette tilfellet. Det legges da vekt på at 
eventuelle skadefellingstillatelser gis av Fylkesmannen i Troms, og ved behov kan det settes 
særlige vilkår for skadefellingstillatelsen for å unngå unødige skader på natur og miljø. Formålet 
med tiltaket er skadefelling for å bedre tapsstatistikken for beitedyr i utmark, samt å legge til 
rette for bedre dyrehelse og bedre vilkår for primærnæringene. 
 
Eventuelle miljøkonsekvenser fra motorisert ferdsel knytter seg til støy og eventuelle forstyrrelser av 
arter som er folkesky og forstyrrelser av friluftsinteresser. Siden det søkes om en generell tillatelse 
for hele kommunen så vil den nødvendigvis omfatte områder som er viktig for friluftslivet og 
fjerntliggende områder som er av stor betydning for folkesky arter. Slik må det nødvendigvis også 
være da de store rovdyrene som skadefellingslaget skal jakte på er blant de mest folkesky artene som 
finnes. Det vektlegges at ordningen er sterkt regulert ved at Fylkesmannens miljøvernavdeling 
utsteder skadefellingstillatelsene og gjør vurderinger av miljøkonsekvensene i hvert enkelt tilfelle. 
Videre så foregår uttaket med personell som har mye kompetanse på ferdsel i naturen.     
 
Kommunen har også satt vilkår om transport skal begrenses til et minimum, og maksimalt inntil 
6 snøscootere. Kommunen forventer at transporten planlegges slik at all nødvendig transport kan 
utføres med så liten innvirkning på mennesker og naturmiljø som mulig. Det settes vilkår om at 
ferdselen skal skje hensynsfullt og at det skal tas hensyn til preparerte skiløyper, ungskog, 
gjerder ol. Kunnskapsgrunnlaget synes å være tilstrekkelig i denne saken, og førevar-prinsippet 
tillegges ikke vekt. Tiltaket påvirker den samla belastningen på naturmiljøet, men det er en 
nødvendig og samfunnsnyttig transport som bør ha relativt høy prioritet. Andre transportmiddel 
enn snøscooter synes lite aktuelle da det vil medføre både økte kostnader og større 
miljøbelastning.   
 
Søker viser til et særlig behov som ikke kan løses på andre måter og ikke knytter seg til 
turkjøring. Konsekvensene for mennesker og miljø synes å være akseptable. Rådmannen mener 
søknaden bør innvilges.    
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Søknad om motorferdsel  i  utmark  og på islagte vassdrag -  Nord Troms
Interkommunale Skadefellingslag.

Søknadsopplysninger:
Nord Troms Interkommunale skadefellingslag administreres av Lyngen kommune v/
Skogbrukssjefen  i N  ord Troms. Skadefellingslaget består av  9  faste jegere med pr. i dag, Bjørn
Johnny Rognli som skadefellingsleder. Skadefellingslaget tar skadefellingsoppdrag på  rovvilt
som har påført skader  på  bufe, tarnrein mv. Ett skadefellingsoppdrag skjer kun ved at en
skadefellingstillatelse er utstedt av Fylkesmannen i Troms.

På bakgrunn av kommende skadefellingstillatelser, søkes det om dispensasjon fra lov om
Motorferdsel i utmark og vassdrag. Det søkes dispensasjon for nåværende kommunestyres
valgperiode 01.01.2017  -  04.05.2019.

Bruk av snøskuter til sporing ved en skadefelling er ett viktig hjelpemiddel for å lokalisere
skadedyret så fort som mulig og for å begrense tidsbruken som er gitt ved en
skadefellingstillatelse, utstedt av Fylkesmannen i Troms.

Ettersom bruk av motorkjøretøy ved en skadefelling ikke er direkte hjemlet i lov om
motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag, skal alle søknader behandles etter forskriftens  §  6,

som igjen må behandles i formannskap eller ett annet utvalg. Dette fører til store utfordringer
med tanke på oppdragets tidsperspektiv og ressursbruk.

All transport skal skje på snødekt mark og etter egen sikkerhet og vurdering. Kjøringen skal ikke
medføre skader i terrenget. Antall turer er ikke begrenset, men det forutsettes jfr. vilkår at
motorferdsel begrenses til et minimum innenfor skadefellingsvedtak gitt av Fylkesmannen med

begrenset tidsrom, geografisk virkeområde og formål for dispensasjonen.
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Det vektlegges at formålet med dispensasjonen er til bruk av snøscooter til sporing av skadedyr.
Formålet med skadefellingsoppdrag er å bedre tapsstatistikken for beitedyr i utmark, samt å legge

til rette for bedre dyrehelse.

Skadefellingstillatelse gitt av Fylkesmannen skal medbringes dispensasjonen, uten

skadefellingstillatelse er ikke dispensasjonen gyldig.

Dispensasj onen har som formål å ligge Vakant og aktiveres innenfor skadefellingstillatelsens

tidsrammer og geografiske utstrekning gitt i hvert enkelt skadefellingsvedtak fra Fylkesmannen i

Troms. Formålet er å kunne gi en smidig saksgang for å effektivere forsøk på skadefelling når

vedtak foreligger.

Med hilsen

Elisabeth Torstad

Skogbrukssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Tilsvarende brev sendt til:

Kåfjord kommune Boks 74 9148 OLDERDALEN

Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT

Kvænangen kommune Rådhuset, Gargu 9161 BURFJ ORD

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY
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Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med 
prøveboring i etter mineraler- EMX Exploration 

Henvisning til lovverk: 
-Motorferdselloven, forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 6 og 
7. 
-Naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilger 
Kvænangen kommune søknad fra EMX -Exploration om tillatelse til bruk av snøscooter og 
beltevogn i forbindelse geofysiske undersøkelser og prøveboring. Tillatelsen gjelder både 
transport av personell og utstyr for gjennomføring av feltarbeidet. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Områder: Dispensasjonen gjelder i fra Kjækan og opp langs den offentlige 

snøscooterløypa til Gamdalen. Den omfatter også nødvendig transport 
innenfor området der det skal gjennomføres prøveboring og geofysiske 
undersøkelser. Trase og prøveboringsområde er vist i kartet i 
saksutredningen.  

Personer: Dispensasjon gjelder kun ansatte EMX Exploration Scandinavia, 
Eurasian Minerals og Boral Metals og eventuelle kontraktsfesta 
underleverandører. Alle skal kunne legitimere ansettelse eller 
kontraktsfestet tilhørighet til prosjektet. 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter og beltevogn.  
Det kan maksimalt benyttes tre snøscootere og to beltevogner med en 
borerigg montert på ene beltevognen eller tilhenger.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 1. april. Etter avtale med Spalca 
reinbeitedistrikt og saksbehandler i Kvænangen kommune kan den 
forlenges til 10. april ved særlige behov.  



 
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. 
 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, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

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

Saksopplysninger 
Konsulentselskapet Geode consult har på vegne av EMX-Exploration AB søkt om tillatelse til 
bruk av snøscooter og beltevogn til frakt av utstyr og mannskap i forbindelse med geofysiske 
undersøkelser av og prøveboringer i fjellet mellom Badderen og Kjækan. Det søkes om å 
benytte traseen opp fra Kjækan. Kjøretrase og undersøkelses område er vist i kartet. Traseen 
følger den gamle gruvevegen og benyttes også til offentlig snøscooterløype på vinteren.  

 
Selskapet har gjennomført feltundersøkelser på overflaten somrene 2015 og 2016. 
Undersøkelsene viser at det er et potensiale og det er behov for mer avanserte undersøkelser.  
 
Selskapet har innhentet de nødvendige tillatelsene fra Direktoratet for mineralforvaltning i 
forhold til minerallovens bestemmelser. Det søkes om tillatelse i perioden 10. februar og to 



måneder frem i tid. Tiltaket gjennomføres på vinteren for å redusere konsekvensene for miljø og 
reindrift til et minimum. Omfanget på transporten er estimert slik:  
 
Geofysiske undersøkelser: 
•          30 turer (t/r) fra Kjækan inn til det skisserte polygon-området vist på kartet med behov 
for 3 snøscootere per tur. 
•          Foreta geofysiske undersøkelser langs 60 profiler innenfor polygon-området. 
 
Boring: 
•          5 turer (t/r) fra Kjækan inn til polygon-området med borerigg montert på beltevogn eller 
tilhenger. Hvis en benytter seg av borerigg montert på beltevogn er det behov for en ekstra 
beltevogn til støttefunksjon (frakt av diesel mm). 
•          Boring langs 20 profiler (2-3 km lange) ved bruk av ovenfor nevnte monterte borerigg. 
En vil bore gjennom øverste lag med løsmasser og ned i rundt 50 cm fast fjell. 
•          50 rundturer inn til polygonområdet. Behov for 3 snøscootere med tilhenger per tur (to 
snøscootere for boremannskap og utstyr, og én for geolog). 
•          20 turer (t/r) med beltevogn for frakt av utstyr. 
 
Om organiseringen av selskapet:  
Eurasian Minerals Inc. opprettet for to-tre år siden datterselskapet EMX Exploration 
Scandinavia AB. Alt prospekteringsarbeid i Skandinavia ble da formelt lagt inn under dette 
selskapet. 
 
EMX Exploration Scandinavia AB: 

 Undersøkelsesrettighetene i Norge er oppført på dette navnet 
 Er selskapet som formelt søker Kvænangen kommune om kjøretillatelse 

 
Boreal Metals Corp.: 

 Eier fra februar 2017 EMX Exploration Scandinavia AB 
 
Eurasian Minerals Inc: 

 Eier 19,9% av Boreal Metals Corp. 
 Vil inntil videre fortsatt være ansvarlige for gjennomføring av geologiske undersøkelser 

for EMX Ecploration Scandinavia  
 
 
Søknaden må behandles etter dispensasjonsbestemmelsen i forskriftens § 6 som sier følgende ”I 
unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker påviser 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i 
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje 
etter angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 



som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 

Vurdering 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal 
kunne gis: 

-  Søkeren må påvise et særlig behov 
-  Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
-  Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte, og 
-  Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum. 
 
Formålet er å kartlegge om det er drivverdige forekomster av mineralressurser, i hovedsak 
kobber. Det skal transporteres borerigg og annet tungt utstyr opp i fjellet, og arbeidet vil pågå 
over tid og det vil være behov for en del forflytting oppe i undersøkelsesområde. Utvinning av 
mineralressurser kan skape stor verdiskaping i Kvænangen dersom de er drivverdige. For å 
vurdere dette nærmere så er det nødvendig med grundige feltundersøkelser. EMX Exploration 
Scandinavia AB har rett til å lete etter mineralressurser i området. Tidligere har det vært 
gruvevirksomhet her, og det finnes bergarter som inneholder verdifulle metaller her. Området har 
derfor stort potensiale for næringsmessig gruvedrift. Kvænangen har behov for verdiskaping og 
næringsutvikling og derfor er det positivt at aktuelle ressurser kartlegges. 
 
All ferdsel foregår på snødekt og frossen mark så tiltaket medfører ikke sporskader. Det legges 
opptil en intensiv periode med mye ferdsel innenfor et begrenset område. Miljøkonsekvensene 
knytter seg til støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av sårbare arter som følge av støy og 
ferdsel, samt forstyrrelser av friluftslivet. Kommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter som berøres direkte. I artsdatabanken sitt kart er det markert observasjoner av en 
rekke rødlista fuglearter (tjuvjo, storspove, strandsnipe, fiskemåke, stær) i Kisgangfjellet, men dette 
er gamle observasjoner som er registrert med lav nøyaktighet. I den grad disse fuglene benytter 
området så blir de trolig ikke vesentlig berørt da området har nokså mye ferdsel på denne tiden 
uansett. De offentlige scooterløypen kommer opp både fra Kjækan og Badderen og går gjennom 
undersøkelsesområdet. Statnett har også mye aktivitet i området i forbindelse med bygging av ny 
kraftlinje noen kilometer lenger inne på fjellet. Videre så skal aktiviteten være avsluttet i god tid før 
den mest sårbare perioden for viltet som er litt seinere på våren.  Den samme området benyttes mye 
til friluftsliv. Støy fra motorferdselen kan redusere turopplevelsen for andre brukere, men samtidig 
så er mye av friluftslivet i dette området knyttet til bruk av snøscooter i denne perioden.  
 
Området er også viktig for reinbeitedistriktet Spalca og for andre reinbeitedistrikt som flytter 
flokkene sine gjennom dette området. Reinen kommer normalt ikke hit før ut i april, og da er 
arbeidet planlagt avsluttet. Det er likevel en liten fare for at det blir overlapp. Derfor bør tillatelsen 
avgrenses til 1. april. Mulig forlengelse bør avtales med reinbeitedistriktet og kommunen.   
 



Kommunen har også satt vilkår om transport skal begrenses til et minimum i forhold til det som 
er nødvendig for å gjennomføre undersøkelsene. Kommunen forventer at transporten planlegges 
slik at all nødvendig transport kan utføres med så liten innvirkning på mennesker og naturmiljø 
som mulig. Det settes vilkår om at ferdselen skal skje hensynsfullt. Kunnskapsgrunnlaget synes 
å være tilstrekkelig i denne saken, og førevar-prinsippet tillegges ikke vekt. Tiltaket påvirker 
den samla belastningen på naturmiljøet, men det er en nødvendig transport som bør ha relativt 
høy prioritet. Andre transportmiddel synes lite aktuelle. 
 
Søker viser til et særlig behov som ikke kan løses på andre måter og ikke knytter seg til 
turkjøring. Konsekvensene for mennesker og miljø synes å være akseptable. Rådmannen mener 
søknaden bør innvilges.    



Post Kvænangen

Fra: Ãsmund Austarheim
Sendt: 12. januar 2017 08:51
Til: Post Kvænangen
Emne: FW: Søknad om kjøretillatelse
Vedlegg: vinter 2017Burfjord kart 2.pdf; Vinter 2017Burfjord kart 1 .pdf

Hei, til registrering i ephorte.

From: Elisabeth Håker Sanne lmailto:esanne@geode.no]

Sent: Wednesday, January 11, 2017 5:10PM

To: Post Kvænangen <postmottak@kvanangen.kommune.no>; Ãsmund Austarheim
<Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Cc: Eric Jensen <ejgnsen@eurasianminerals.com>; David Charles Ettner <ettner eode.no>

Subject: Søknad om kjøretillatelse

Hei,

Jeg viser til telefonsamtale med Ãsmund Austarheim tirsdag 10.01.17og søker herved om kjøretillatelse på

vegne av EMX Exploration Scandinavia AB. Tillatelsen gjelder bruk av motorkjøretøy til transport av

personell og utstyr i forbindelse med videre undersøkelser relatert til mulige mineralske ressurser. EMX

Exploration Scandinavia har undersøkelsesrett til et område i nærheten av Kisgangfjellet ved Burfjord i

Kvænangen kommune.

Selskapet ber om at kjøretillatelsen blir gitt fra 10.februar d.å. med to måneders varighet.

Vedlagt finner dere kart over det aktuelle leteområdet. En ønsker å bruke vinterveien fra Kjækan opp til

det angjeldende området.

For ordens skyld presiseres det at alt planlagt feltarbeid skissert under ligger innenfor føringene gitt i

Mineralloven.

EMX Exploration Scandinavia søker kjøretillatelse for å utføre følgende oppgaver:

Geofysiske undersøkelser:

0 30 turer (t/r) fra Kjaekan inn til det skisserte polygon-området vist på kartet med behov for 3

snøscootere per tur.

0 Foreta geofysiske undersøkelser langs 60profiler innenfor polygon-området.

Boring:

0 5 turer (t/r) fra Kjækan inn til polygon-området med borerigg montert på beltevogn eller tilhenger.

Hvis en benytter seg av borerigg montert på beltevogn er det behov for en ekstra beltevogn til

støttefunksjon (frakt av

diesel mm).

0 Boring Iangs 20 profiler (2-3 km lange) ved bruk av ovenfor nevnte monterte borerigg. En vil bore

gjennom øverste lag med løsmasser og ned i rundt 50cm fast fjell.

- 50 rundturer inn til polygonområdet. Behov for 3 snøscootere med tilhenger per tur (to snøscootere

for boremannskap og utstyr, og én for geolog).

0 20 turer (t/r) med beltevogn for frakt av utstyr.

1



Vi håper det er mulig å behandle søknaden relativt raskt, slik at det lar seg gjøre å gjennomføre det

planlagte feltarbeidet denne vinteren.

Skulle det være spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Mvh

Elisabeth Håker Sanne

daglig leder

tlf: (+47) 990 11 431

www.geode.no

Geode Consult AS

Pb 97

N 1378 Nesbru
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/551 -16 

Arkiv: K72 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 26.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/17 Teknisk utvalg 08.02.2017 

 

Oppsyn og vedlikehold av fiskeplass ved Badderelva 

Henvisning til lovverk: 
Avtale mellom Kvænangen kommune og Badderen Vann og Elveforening 
 

Vedlegg 
1 00082H.pdf 
2 00083H.pdf 
3 Avtale 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune gir Badderen Vann og Elveforening tillatelse til å ha ei campingvogn 
midlertidig stående som oppsynsbu ved Badderelva, nærmere bestemt ved krysset til grustaket. 
Tillat plassering er avgrenset til perioden 15. juni- 15. september. I første omgang gis det tillatelse ut 
2019, og etter dette vurderes det som en del av eventuell fornying av forvaltningsavtalen. Tillatelsen 
trekkes tilbake dersom en av partene sier opp avtalen før utløpsperioden i 2019. Vogna skal 
plasseres slik at den ikke er til hinder for allmenn ferdsel i området eller drift av grustaket og den 
skal bare brukes i forbindelse med oppsynsvirksomhet.    
 
Kvænangen kommune er positiv til at fisketiden utvides, og vil melde inn slikt ønske ved neste 
revisjon.  
 
Kvænangen kommune gir tillatelse til å fjerne et fåtall trær ved elva for å bedre utsikt til oppsyn og 
tilgangen til elva. Virket skal tas vare på og benyttes til ved på bålplassen ved gapahuken.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Badderen Vann og elveforening forvalter fiskeretten i Badderelva på vegne av Kvænangen 
kommune. Dette arbeidet skjer i henhold til avtale, og foreningen både kortsalg, oppsyn, 
rapportering mm. Kvænangen kommune er grunneier på den anadrome dalen av elva og på 
østsiden bortover til boligfeltet i Sætra.   
 



Badderen Vann og elveforening har søkt kommunen om tillatelse til å sette opp campingvogn 
som oppsynsbu. De ønsker å ha campingvogna stående på fast plass hele året så lenge foreninga 
har ansvar for drift av elva. De har tidligere hatt tillatelse til å ha campingvogn stående ved elva 
i fiskesesongen. Det er vist til at det er viktig å være mye til stede på sommeren for å ha et 
tilstrekkelig tilsyn, og det er behov for oppsyn også i forkant og etterkant av den lovlige 
fisketiden.  
 
Foreningen søker også om å få felle noe bjørk langs med elva for å felle noen trær ved elva at 
det blir jobbet for utvidet fisketid. Det blir vist til at det er mye ulovlig fisking i elva både før og 
etter den lovlige fisketiden. Dette kan ha en sammenheng med at Kvænangselva har tidligere 
start og seinere avslutning.  
 

Vurdering 
Campingvogn: 
Kvænangen kommune ser hensikten med å ha ei oppsynsbu i nærheten av elva. Dette vil bidra 
til at foreningen kan ha ei tettere oppfølging av fisket og i større grad komme på kontroll uten 
forvarsel. Ei campingvogn kan være ei billig og enkel løsning på dette. Det er likevel ikke et 
element som hører hjemme i utmarka og det er derfor ikke ønskelig å ha den stående lenger enn 
nødvendig. Fast oppstilling utover tre måneder vil også kreve behandling etter plan og 
bygningslovens bestemmelser. Det kan være behov for å holde tilsyn med elva både i forkant og 
etterkant av fiskesesongen, så den kan tillates i området fra midten av juni til midten av 
september.  
 
Fisketid 
Fisketiden reguleres av nasjonale bestemmelser som fastsettes av Miljødirektoratet. For 
Badderelva er gjeldende fisketid satt til perioden 01. juli -15. august. Miljødirektoratet legger 
opp til hovedrevisjon av forskriftene som regulerer fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag 
og sjø hvert 4.-5. år. Siste hovedrevisjon trådte i kraft 2016. Dersom det ikke skjer noe helt 
uforutsett i bestandsutvikling eller andre relevante forhold, så vil direktoratet, i mellomårene, 
kun åpne for helt nødvendige justeringer. Direktoratet bruker å orientere i god tid når det åpnes 
opp for hovedrevisjon av fiskereguleringene.  
 
Neste revisjon av fisketidene vil sannsynligvis være noen år frem i tid. Det er mulig å søke 
dispensasjon fra bestemmelsene som regulerer fisket, men imidlertid har Miljødirektoratet 
lagt opp til en restriktiv praksis når det gjelder å gi dispensasjon.  
 
For Badderelva kan det neppe vises til en tilstrekkelig begunnelse til å få direktoratet til å endre 
fisketidene utenfor en hovedrevisjon, men det kan være en mulighet. Bestandssituasjonen i elva 
har vært god i flere år. De rapporterte fangstallene har vært imponerende sett i forhold til 
størrelsen på elva, i hvert fall på laks.  
 
Rapporterte fangstall fremgår av tabellen:    
  Laks Sjørøye Kortsalg 
Årstall Antall Samla Vekt Antall Døgnkort Ukeskort Sesongkort 

2011 45 119 4 17 0 7 
2012 117 249 2 12 0 10 
2013 119 287 2 18 0 7 
2014 27 72 0 21 0 10 
2015 248 609 0 42 1 9 
2016 135 390 0 35 0 16 



 
Det er ikke fastsatt gytebestandsmål for vassdraget, men i forhold til størrelsen på anadrom 
strekning i elva og gytebestandsmål i andre vassdrag så er situasjonen svært god i Badderelva. 
Eventuell utvidet fisketid vil trolig medføre økt uttak. Elva er lita, særlig på slutten av sesongen 
når det ikke er snøsmelting i fjellet lenger så vil vannstanden være lav. Det kan derfor være 
nødvendig at fisken får mer ro i elva i denne perioden. I en søknadsprosess kan Fylkesmannen 
og Miljødirektoratet gi faglige råd om dette. Administrasjonen mener det kan være grunnlag for 
å søke om utvidet fisketid for vassdraget, men er usikker på om vilkårene for å få behandlet en 
sak utenom den ordinære revisjonen. Kommunen vil derfor ikke bruke ressurser på en 
dispensasjonsprosess opp mot direktoratet. Dersom elvelaget selv vil kjøre en slik prosess så vil 
kommunen støtte opp under dette arbeidet. Et mål med avtalen er at mest mulig av 
forvaltningsarbeidet skal gjøres av elvelaget, og det er en viktig årsak til at kommunen leier ut 
fiskeretten vederlagsfritt.           
 
Hogst av bjørk ved elva: 
Dette er ei lita sak, og for Kvænagen kommune som grunneier er det helt i orden at det fjernes et 
fåtall trær dersom foreninga mener det er positivt for tilgang til elva og oppsynsvirksomheten. 
 



Badderen Vann og elveforening 16. november 2016

V/Kjetil Haug

Jafet Lindebergs vei 481

9162 Sørstraumen

Kvænangen kommune

V/Ãsmund Austerheim

9161 Burfjord

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Ã FELLE BJØRK SOM  ER  FALLEFERDIG

Søker med dette om lov til å felle ned bjørketrær som er falleferdig ved hovedkulpen i Badderelva.

Dette letter adkomsten og forbedrer utsikten ved oppsyn og ellers lettere tilgang til elva.

Dette kan være snakk om maks 10-12 trær og veden vil bli brukt ved elvas gapahuk.

SØKNAD OM FAST  PLASS VED ELVA TIL CAMPINGVOGNA  VARES

Søker med dette om tillatelse til  å  ha vogna på fast plass så lenge vi har ansvaret for drift av elva da vi

ikke har oppbevaringsplass andre steder gjennom vinteren. Vogna blir brukt som vaktbu for oss i

foreninga og ansees som svært viktig for oss å ha ved elva.

Søker om å få ha den ved oppkjøringa til grustaket da dette er en plass der den ikke blir i veien for

annet.

Med vennlig hilsen

Kjetil Haug, Leder.

L



Badderen Vann og elveforening 16. november 2016

V /Kjetil Haug

9162 Sørstraumen

Kvænangen kommune

v/ Asmund Austarheim

9161 Burfjord

SØKNAD OM UTVIDA FISKETID I BADDERELVA

Tillater oss herved å søke om utvida fisketid ved Badderelva fra og med sesongen 2017.

Sånn som det fungerer idag så er det mye press på elva før den åpner 1.Juli,dette p.g.a tidligere åpning

ved Kvænangselva f.eks.,der åpner dem 23 juni og stenger 31 august. Dette medfører at enkelte starte

med fiskingen i våres elv til samme tid og dette er veldig uheldig med tanke på oppsyn og annet vedr.

fiske i elva. Det samme er ved stengning den 15 august,opplever hvert år at det fiskes til i slutten av

august i våres elv.

Søker med dette om å få endret start og slutt dato til :Start 23 juni og sluttdato 31 august.

Håper dere kan se på dette og ser fram til å høre fra dere.

Med vennlig hilsen

Kjetil Haug, Leder.







 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/146 -5 

Arkiv: 044 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 16.01.2017 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/17 Teknisk utvalg 08.02.2017 

Revisjon av delegasjonsreglementet, Teknisk utvalgs ansvarsområde 

Administrasjonssjefens innstilling 

 Punkt 1.3, Leder i Teknisk utvalg gis kompetanse til hastevedtak på lik linje med ordfører 
gjennom hele året. 

 Punkt 11, Forurensningsloven. Opplistingen av paragrafer strykes. 
 Punkt 15, Husleieloven. Endring slik at delegasjonen går til Teknisk utvalg og videre ned til 

administrasjonssjef. Husleienemnd endres til Bolignemnd.  
 Punkt 19, Kommunale vann- og avløpsgebyrer. Endring slik at det er delegasjon til Teknisk 

utvalg og deretter videre til administrasjonssjef. 
 Punkt 25, Motorferdsel i utmark og vassdrag. Alt delegeres til administrasjonssjef, unntatt 

forskriftens § 6.  
 Punkt 28, Plan og bygningsloven. Alle saker innen lovens byggesaksdel delegeres til Teknisk 

utvalg, som igjen delegerer avgjørelser av kurant art videre til administrasjonssjef. Alle saker 
innen lovens plandel delegeres til Formannskapet, som igjen delegerer avgjørelser av kurant art 
videre til administrasjonssjef. Det gjøres unntak for § 12-14 om mindre endringer i regulerings-
plan og § 19-2 om dispensasjoner som delegeres til Teknisk utvalg. Opplistingen av paragrafer i 
både plan- og byggesaksdelen strykes.  

 Uttalerett i lover innen NUT’s saksområde. Sakene avklares med ordfører og administrasjonssjef 
i det enkelte tilfellet om hvilket nivå i kommunen som skal gi uttalelse. 

 
Saksopplysninger 
Delegasjonsreglementet bør endres ved starten av hver kommunestyreperiode. Vi legger opp 
denne saken slik at formannskapet og utvalgene hver sin respektive del før alt går som èn samlet 
sak til kommunestyret for endelig avgjørelse.  
Det er ikke mange endringer vi foreslår ved denne revisjonen. Stort sett fungerer delegasjons-
reglementet greit. Som prinsipp legger vi til grunn at politisk nivå skal ta stilling til prinsipielle 
og overordnede saker der politisk skjønn er viktig, mens kurante saker og saker der 
fagkompetanse er avgjørende skal tas administrativt.  
Ut fra dette foreslår vi følgende endringer for delegasjon innen Teknisk utvalg sitt område:  
 Punkt 1.3, Leder i Teknisk utvalg gis kompetanse til hastevedtak på lik linje med ordfører 

gjennom hele året. F.eks når det gjelder viktige motorferdselsaker. (Kommunestyret kan gi 
ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell 
betydning, jfr kommuneloven § 9 nr. 5. Dette gjelder alle faste utvalg, Formannskapet, Teknisk 
utvalg og Utvalgt for oppvekst og omsorg. Ordføreren har hastekompetanse i saker som ikke 
er av prinsipiell art etter kommunelovens § 13 i politikernes sommerferie i perioden 1/7 – 
15/8.  Fullmakten går videre til varaordfører i ordførers fravær. Når ordfører har benyttet 



sommerfullmakten, orienteres formannskapets medlemmer så snart det er praktisk mulig. 
Avgjørelser som fattes etter denne bestemmelsen rapporteres til det aktuelle organet.) 

 Punkt 11, Forurensningsloven. Opplistingen av paragrafer strykes. 
 Punkt 15, Husleieloven. Endring slik at delegasjonen går til Teknisk utvalg og videre ned til 

administrasjonssjef. Punktet om tverrfaglig administrativ nemnd bør fortsatt stå, men navnet 
bør endres til Bolignemnd (dagens navn som er Husleienemnd er misvisende). 

 Punkt 19, Kommunale vann- og avløpsgebyrer. Endring slik at det er delegasjon til Teknisk 
utvalg og deretter videre til administrasjonssjef (har vært direkte til administrasjonssjef før, 
muligens en glipp i utarbeidelsen?). Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter 
forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune, jfr lov om kommunale vass- og 
kloakkavgifter til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. Teknisk 
utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen 
kommune, jfr lov om kommunale vass- og kloakkavgifter til administrasjonssjef. Administrasjons-
sjef kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

 Punkt 25, Motorferdsel i utmark og vassdrag. Alt delegeres til administrasjonssjef, unntatt 
forskriftens § 6 (den kan ut fra lovteksten ikke delegeres til administrasjonen). Administrasjonssjef 
kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning eller der delegering til 
administrativt nivå ikke er tillatt ihht. lov og forskrift. 

 Punkt 28, Plan og bygningsloven. Endring slik at vi grovt sett behandler loven på følgende måte: 
Alle saker innen lovens byggesaksdel delegeres til Teknisk utvalg, som igjen delegerer avgjørelser 
av kurant art videre til administrasjonssjef. Alle saker innen lovens plandel delegeres til 
Formannskapet, som igjen delegerer avgjørelser av kurant art videre til administrasjonssjef. Det 
gjøres unntak for § 12-14 om mindre endringer i reguleringsplanen og § 19-2 dispensasjoner som 
delegeres til Teknisk utvalg (istedenfor til Formannskapet slik det er i dag). Administrasjonssjef 
kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. Opplistingen av 
paragrafer i både plan- og byggesaksdelen strykes.  

Vurdering 

Ut over de lovene som er listet opp i Delegasjonsreglementet er det en del lovverk på NUT-området 
der kommunen ikke har ikke vedtaksmyndighet, men uttalerett i mange sammenhenger. Dette gjelder 
særlig Naturmangfoldloven, Aqvakulturloven, Reindriftsloven, Energiloven, Mineralloven, Lov om 
hundehold og Lov om havner og farvann. I disse sakene må det avklares med ordfører og 
administrasjonssjef i det enkelte tilfellet om hvilket nivå i kommunen som skal gi uttalelse.  
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Søknad om dispensasjon fra plan for fradeling av tomt til boligformål- 
gnr/bnr 13/12-Ellinor Henriksen 

Henvisning til lovverk: 
Lov om jord (jordlova). §§ 9 og 12 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §§ 19-1, 19-2, 20- 1 
punkt m. 26-1,27-1, 27-2, 27-4 28-1 
Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven) § 6 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad 
2 Høringssvar vegvesenet 
3 Høringssvar Troms Fylkeskommue 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 2400 m2 fra eiendom gnr/bnr 13/12. Arealet 
skal benyttes som tomt til boligformål.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Omdisponering av dyrket mark godkjennes jfr jordlovens § 9  
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8  
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  
 
Det settes følgende vilkår: 
 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. 

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling vil bidra til økt bosetting samtidig som 
konsekvensene for landbruk, reindrift, natur, kulturmiljø og friluftsliv er moderate. Vurderinger 
etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 fremgår av saksutredningen.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til  
fradeling av en tomt til boligformål på eiendom gnr/bnr 13/12. Eiendommen ligger like utfor 
Burfjord i retning mot Stajord og Løkeng. Omsøkt tomt er markert i kart og vist med blått omriss 
på flybildet. 
 

  
 
Gnr/bnr: 13/12  
Søker: Ellinor Henriksen 
Erverver: Dag Åsmund Farstad 
Størrelse: ca. 2400 m2.  
Markslag/arealtype: Dyrka mark ute av drift.   
Formål: Bolig 
Planstatus: LNF-B. Bestemmelsene til planen sier at dette er områder med verdier for landbruk og 
miljø, og det skal være en restriktiv holdning til spredt bebyggelse. Det finnes imidlertid mindre, 
avgrensa områder innafor sona hvor slik bebyggelse kan plasseres etter nærmere vurdering.  
 
Om eiendommen:  
I følge gårdskart fra Institutt for bioøkonomi har eiendommen et totalareal på 178 dekar, men 
det mangler eiendomsgrenser i matrikkelen oppe i fjellet, så eiendommen er større enn oppgitt 
areal. Av dette er 8 da fulldyrka jord, 16 da lauvskog på middels bonitet, 68 da bar- og 
blandingsskog på lav bonitet, 44 da daa lauvskog på lav bonitet og impediment. Eiendommen 
har våningshus, liten fjøs og et mindre uthus.   
 
Søkers begrunnelse: 



Området er foreslått til område for spredt boligbygging i forslag til kommuneplanens arealdel 
som var på høring i fjor vinter. Erverver av tomten har hus og bor i Burfjord i dag. Saken 
kommer opp som følge av at dette huset planlegges overdradd til sønnen med familie som skal 
bosette seg her.  
 
 
Søknaden krever behandling i henhold til følgende regelverk: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
o §§ 19-1 og 19-2. om dispensasjon fra planer og bestemmelser i plan og 

bygningsloven. Dispensasjon krever særskilt søknad. Naboer skal varsles og regionale og 
statlige myndigheter skal gis anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon. Dispensasjon kan 
ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
 

o § 1-8 Forbud mot tiltak i 100 metersbeltet mot sjø. I 100-metersbeltet langs sjøen og 
langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser. 

 
o § 20- 1 punkt m om oppretting av eiendom, festegrunn, arealoverføring mm.   

Endringer av eiendom skal vurderes etter byggesaksdelen i plan og bygningslova for å sikre 
medvirkning og for å unngå at det opprettes eiendom i strid med plan eller som ikke er egnet til 
formålet ( § 26-1). Det skal også vurderes i henhold til muligheter for infrastruktur, vann, avløp 
(kap. 27) og sikkerhet og miljø (kap. 28)  

 
 

 Lov om eigedomsregistrering (Matrikkeloven) § 6 om krav til oppmåling. 
 

 Jordloven § 1om formål, §9 om omdisponering av dyrka mark og 12 om deling av 
landbrukseiendom. § 1 seier at arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal 
disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  
 
§ 9 sier at dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan 
i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene 
bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, 
drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. 
Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. 

 
Etter § 12 kreves det samtykke til deling av eiendom som kan nyttes til jordbruk eller skogbruk. Videre sier 
den: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 
for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av 
arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn 
under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.» 
 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 



I § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et 
tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene 
med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige 
teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 

 
Nabovarsling:  
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken. 
 
Høring: 
Saken har vært på høring. Det kom to innspill: 

 Troms fylkeskommune: Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen merknader 
til saken. 

 Statens vegvesen: Statens vegvesen har ingen innvendinger til en dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.  

 

Vurdering 
Området er i dag satt til LNF-formål og fradeling av tomter og bygging som ikke er et ledd i 
landbruk- eller reindriftsnæring er ikke tillatt. Det er likevel rom for å gi tillatelse etter en 
dispensasjonsbehandling som medfører medvirkning fra sektorinteresser og naboer. Kommunen 
skal også foreta en selvstendig og helhetlig vurdering av tiltaket ut i fra samfunnsinteresser som 
gjør seg gjeldende og vurdere dette opp mot de negative konsekvensene.  
 
Landbruk: 
Søknaden behandles etter jordlovens bestemmelser om deling. Vurderingene der er vil være av 
betydning for vurderingene av dispensasjon fra planformålet som er LNF. Kvænangen 
kommune behandler slike delingssaker felles for jordloven og plan og bygningsloven.  
 
Omsøkt tomt ligger på dyrka mark. Dyrka mark har et sterkt vern i jordlova, og nasjonal politikk er 
entydig på at omfanget av omdisponering av dyrka mark skal reduseres av hensyn til langsiktig 
matvaresikkerhet. En forutsetning for at forbudet i § 9 kommer til anvendelse er imidlertid at det 
areal som søkes omdisponert, enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på 
eiendommen, kan gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Produksjonen må samtidig være av et 
visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille en viss rolle. Det er 
relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde. Det skal 
foretas en samlet vurdering av forholdene.  
 
Formålet med delingsbestemmelsen i jordloven er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Eiendommen har lite jordbruksareal i dag og 
omsøkt deling vil føre til ytterligere reduksjon av driftsgrunnlaget på eiendommen. Eiendommer av 
denne størrelsen kan ikke påregnes å komme i selvstendig drift under dagens produksjonskrav i 
jordbruket. Arealet er likevel å regne som drivverdig og aktuelt som leiejord. Videre må vi vurdere 
jordbruksressursene i et langsiktig perspektiv av hensyn til framtidig matvaresikkerhet. 
 
Den aktuelle teigen med dyrka mark er om lag 14 dekar og fordeler seg over to eiendommer. 
Arealet er noe tungdrevet, men har god jord og kunne gitt grunnlag for lønnsom 
jordbruksproduksjon, gjerne som tilleggsareal. Det er en rekke større og mindre 
landbrukseiendommer innenfor rimelig avstand. Arealet har ikke vært høstet de seinere åra. 



Deler av arealet har derfor begynt å og til med lauvskog. Det er gått ut flere tomter i området 
mellom Burfjord og Omsnes. Området er derfor blitt mye oppstykket. Det er selvsagt uheldig å 
ta i bruk dyrka mark til bebyggelse. Det finnes ledige tomter i regulerte felt i nærheten, men det 
begynner å fylles opp, og i løpet av noen år så vil det være behov for å ta i bruk nye områder. Ut 
i fra planer som foreligger og den naturlige veksten av kommunesenteret Burfjord så må det 
påregnes at disse områdene vil bli nedbygd i framtida, og de kommer trolig ikke i 
næringsmessig produksjon igjen.           
 
Hensynet til bosetting er viktig i denne saken. Kvænangen kommune har hatt en negativ 
befolkningsutvikling. Det er derfor viktig å legge til rette for de som ønsker å bosette seg her.  
Det foreligger samfunnsinteresser som taler for omdisponering og deling, samtidig som arealet 
har begrenset verdi for landbruket.  
 
Reindrift:  
Tomta ligger på dyrka mark i nærheten av bebyggelse, og berører ikke reindriftsinteresser. Det 
har heller ikke kommet synspunkt på dette fra reinbeitedistriktet eller Fylkesmannen. 
 
Kulturminner: 
Riksantikvaren sine WMS-kart for fredakulturminner er undersøkt på NIBIO sin portal 
«Kilden». Det er ikke registrert freda kulturminner som berøres av omsøkt tomt. Det ligger et 
kulturminnefunn ca. 100 meter unna. Troms Fylkeskommune har vurdert at saken ikke berører 
freda kulturminner og har ikke merknader til forslaget.       
 
Risikovurdering: 
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 
 
I følge NVE sitt skredatlas er det ikke er det ikke definert som aktsomhetsområde for stein- snø- 
jord eller flomskred der den omsøkte parsellen ligger. Tomten ligger under marin grense på 
gamle skred- og moreneavsetninger. I forhold til kjennskap om de lokale forholdene på stedet 
synes kartfigurene å være noe grove. Det er gjort en del gravearbeid i området ved legging av 
vann og kloakk, og det er opplyst at den omsøkte tomta ligger på et område med tørre graderte 
masser. Så grunnforholdene er etter all sannsynlighet stabile her. Sikkerheten på tomta synes 
derfor å være godt ivaretatt. 
 
Miljø: 
Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase og artsdatabanken sitt kart. På den omsøkte 
parsellen eller i området er det ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt 
truet eller kritisk truet. Elvedeltaet i Burfjord danner et stort grunntvannsområde, og er registrert i 
Miljødirektoratets naturbase som et middels viktig bløtbunnsområde. Bløtbunnsområdene i fjæra er 
viktige beiteområder for en rekke fuglearter og sjølevende organismer. Tiltaket berører ikke disse 
områdene direkte pga en viss avstand til sjøen, samtidig som det ikke vil medføre merkbar økning i 
forstyrrelser i området.  
 
Kravene i Naturmangfoldlova § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold til 
omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som 
påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 til 
anvendelse. Vi har mye jordbruksareal i tidlige gjengroingsfaser som grenser til sjø både i 
umiddelbar nærhet og generelt i Nord-Troms. § 10 om samlet belastning på enkelte naturtyper og 
økosystem tillegges dermed ikke stor vekt i denne saken.  
 



Friluftsliv: Tomta ligger på dyrka mark. Selv om gjengroingsstatusen gjerne medfører at arealet er 
tilgjengelig for ferdsel så er det neppe et viktig friluftsområde. Ferdsel i strandsonen vil ikke 
påvirkes vesentlig da det fortsatt vil være en betydelig avstand ned til sjøen.  
 
Avkjørsel/adkomst  
Det er gitt tillatelse fra Statens vegvesen til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Byggegrensa på 
50 m mot fylkesveg berøres.   
 
Vann og avløp:  
Det går kommunal vann og avløpsnett forbi omsøkt tomt som boligen kan kobles til. 
 

Oppsummering og samla vurdering 
Omsøkt tomt ligger i kommuneplanen sin arealdel som LNF-B område. Bestemmelsene til planen 
sier at dette er områder med verdier for landbruk og miljø, og det skal være en restriktiv holdning til 
spredt bebyggelse. Det finnes imidlertid mindre, avgrensa områder innafor sona hvor slik 
bebyggelse kan plasseres etter nærmere vurdering. Planen er fra 1995, og landbruksinteressene i det 
aktuelle området har gått noe tilbake siden den tid. Arealene er ikke i bruk, og lokaliseringen tilsier 
at de vil benyttes til videre vekst av Burfjord. Omdisponering og deling etter jordloven vil derfor 
kunne innvilges. Generelt bør en slik sentrumsvekst bygge på en helhetlig plan slik at ikke 
enkeltdipensasjoner medfører vanskeligheter for fremtidige helhetsløsninger. Med tanke på 
befolkningsutviklingen så bør kommunen bidra til gode boligtomter, og gjerne vise en viss 
romslighet for å bidra til at folk vil bosette seg i her og investere i bolig. Framtidig bebyggelse vil 
sannsynligvis ikke vanskeliggjøres i vesentlig grad da tomten ligger langs med fylkesvegen som 
trolig ikke vil endres av fremtidige planer.  Administrasjonen anbefaler at søknaden innvilges.  
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Alternaíivene er:
1. Fradeling av tomtlparsell med oppmâlingsforretning

- -- ~-~~--~--~ 2. Fradeling av tilleggsparseli med oppmàllngsforretning
3. Fradeling av anleggseiendom (volum)

4. Arealoverføring .

Alternativ:

Everriaieii merknad.
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Merknader

Hjemmelshaver  -  bruk blokkbokslaver Adresse Posírir/-sted

Underskrifi Daío Telefon Merknader

i-ijemrnslshaver - bruk blokkboksiaver Adresse Posinr/-sted

Undsrskrf Daâo Telefon Frierknader

Telefon
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DIREKTORATET

FDR EVGGKVALJTET
     Kvittering fOl‘ nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden
   

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller  overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres pà at man gir
samtykke til tiltaket.

Tiltaket glelder
Gnr lBnr. lFestenr. lSeksjonsnr. Bygningsnr. lBolignr. Kommune

Eiendom/ f 3 /‘Z 'Kn/c’?Vrtrwrfi (' '-.
byggested Adresse Postnr. l Poststed

Eíffqvflíclpd Élptfíil

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/gienboereiendom _ Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr.  / 3 I  Bnr. 3  I  l Festenr. l Seksjonsnr. Eier ers navn

'C i* m “KO: Iii/IO
Ad - Ad  s  Åresse ÉMBäOI/d rase. Mvásobáñ

Postnrái I  [fi)stsTed BIT‘/‘1.b "Ly Postnr.  4  I  I l Postsled Egblk) pd Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato  » Sign. _ ~ _ Personlig kvittering for Dato  '  ' Sign.  » ~

í' mottatt varsel "‘ Ål ‘  lit “ll/f X' samtykke til tiltaket  2  7.//J  ’  i' if» /

Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom

Gnr. I  Bnr. lFestenr. l Seksjonsnr. Eiers ers navn

/3 f? vs/ Mti-år vL/ff/iviksfe
Ad Ad  å  'resseB q  V  UL-[I res?” f  L  4

Postnyi l Pgsfsted al' Ås LL{ Postnrq l'P'oststed' $0 L-Cf Poststedets reg.nr.

onlig kvittering for Dato onlig kvittering for - Dato' '  n.

V mottatt varsel l I å» I samtykke til tiltaket kc)” Sy!:;:,f[ "
I l f ' i

Nabo-/gjenboereiendom l Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Per-onlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-lgienboereiendom i Eier/festerav nabo-/gienboereiendom
Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering tor Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom
Gnr. I  Bnr. I  Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

i
Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed l Poststedets reg.nr.

Per -onlig kvittering for Dato Sign. ersonlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater. 1,/ `\

1\\ I]

Samlet antall sendinger: Sign. \~\_j

Blankett 5156 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.08.2012 Side 1 av 1
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Kvænangen  kommune
Statens vegve Posfmgnak

Kvænangen kommune l

Til behandling:

Saksbehandler. (i A;

9161 BURFJORD Til orientering
Gradering

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Region nord Hanne Lunde Vangen / 16/167663-4 12.12.2016

48605584

Uttalelse på høring på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens

arealdel for fradeling av tomt til boligformål - gnr. 13 bnr. 12  — Kvænangen

kommune

Viser til skriv datert 07.12.2016.

Saksopplysninger

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av en boligtomt i

Burfjord på eiendom 13/12. Statens vegvesen har gitt tillatelse i eget vedtak til utvidet bruk

av eksisterende avkjørsel.

Uttalelse

Statens vegvesen har ingen innvendinger til en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel,

jf. plan- og bygningsloven § 19-2.

Plan- og forvaltning

Med hilsen

Hanne L. Vangen

Avdelingsingeniør

-’       ,-',"‘O.7\:'i. xv‘

Kopi

Fylkesmannen iTroms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse .wp Fakturaadresse

Statens vegvesen Sentrum  33 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETI' Landsdekkende regnskap

Postboks 1403

8002 BODØ Org.nr: 971032081 9815 Vadsø



Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
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TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan"å

Kvænangen kommune

Postboks 114

9161 BURFJORD

Vår ref.:

16/785 1 -3

Løpenr.:

47952/16

Saksbehandler:

Harald G. Johnsen

Tlf. dininnvalg:

77  78 82 08

Kulturetaten

“‘ Kvænangen kommune
Postmottak

Z  U DES 2015

Til behandling:

Saksbchandlcr: .q U å, ü Å
Til orientering

Gradering

Arkiv:

l40&18  KULVERN

Deres ref.: Dato:

2016/443-3 13.12.2016

HØRING PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS

AREALDEL  FOR  FRADELING  AV TOMT  TIL BOLIGFORMÅL
PÅ GNR/BNR  13/12  -  ELLINOR HENRIKSEN  — KVÆNANGEN KOMMUNE

Vi  viser til Deres brev av 7.12.2016.

Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen merknader til saken.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo

fylkeskonservator

Dette dokumentet er god/gem‘ elektronisk og krever ikke signatur.

Besøksadresse

Strandveien  13
Postadresse

Postboks  6600, 9296  TROMSØ

Telefon
77  78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Harald G. Johnsen

konservator/arkeolo g

Bankgiro

4700 04 00064
Internettadresse

www.tromsfylke.no

Org.nr.
864870732



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/441 -3 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 13.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/17 Teknisk utvalg 08.02.2017 

 

Søknad om konsesjon til erverv av eiendom gnr/bnr 11/1, 11/5, 11/6, 11/8 og 
36/8 

Henvisning til lovverk: 
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 
 
 

Vedlegg 
1 Uttale fra skogbrukssjefen 
2 Takst 

3 Søknad om konsesjon 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 2 og 9 avslår Kvænangen kommune konsesjonssøknad fra 
Lars Helge Beldo for erverv av eiendom gnr/bnr 11/1, 11/5, 11/6, 11/8 og 36/8. Ved avgjørelsen er 
det lagt vekt på at ervervet ikke ivaretar bosettingshensynet. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Lars Helge Beldo har søkt om konsesjon for kjøp av eiendom gnr/bnr 11/1, 11/5, 11/6 og 11/8 
som ligger på Alteidet samt fallretten i Navitelva som ligger på gnr/bnr 36/8. Eiendommene er 
en felles driftsenhet i henhold til jordlovens bestemmelser. Formålet med ervervet er uttak av 
skog, samt å benytte eiendommen i takt med tiden. Søker planlegger ikke å bosette seg på 
eiendommen. Kjøpesummen er oppgitt til kr. 4 650 000,-. Det er utarbeidet takst for 
eiendommen i 2016.  
 
Eiendommen er markert på kartet og arealstatistikk fremgår av tabellen. Totalt areal er vesentlig 
større enn det som fremgår her. Eiendomsgrensene er ikke ført inn i matrikkelen oppe i fjellet. 



Høyereliggende areal kommer derfor ikke frem i kart eller arealstatistikk.  Dette gjelder areal 
over tregrensa. Oppgitt areal er 40 000 dekar.  
 

 
 
Jordregister 
(dekar)                       
Matrik
kel- 

Ant
all 

Full-
dyrka 

Overfl.- 
dyrka 

Inn-
marks- Skog, Skog * 

Upro-
duktiv* Myr 

Jordd
ekt 

Skrin
n 

Bebygd, 
samf., Ikke Sum ** 

numm
er 

teig
er jord jord beite 

middels 
bonitet 

lav 
bonitet skog   

fastm
ark 

fastm
ark 

vann, 
bre 

Klass-
ifisert   

                
1943-
11/1 3 0.4 0 14.6 122.4 109.3 1040.7 57.7 38 6.7 13.4 0 1403.1 

                
1943-
11/5 2 0 10.8 2.3 483.5 823 5883.8 599.8 455.8 421.4 71.4 185.4 8937.2 

                
1943-
36/8 elv 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1 0 975.8 0 976.2 

                
1943-
11/6 1 0 0 0 1.6 0.3 0.1 0 0 0 0 0 2 

                
1943-
11/8 1 0 0 0 1.7 0.4 0 0 0 0 0 0 2 

                

                

SUM: 8 0.4 10.8 16.9 609.2 933 6924.9 657.5 493.9 428.1 1060.6 185.4 11320.5 

               
* Lauvskog på lav bonitet inngår i statistikken 
for uproduktiv skog.  
**Mesteparten av fjellarealet mangler i 
matrikkelkartet og fremgår ikke av tabellen.          

 



Det er to bygninger på eiendommen, ett våningshus og ett uthus/lager. Begge står i gårdstunet 
nede ved sjøen på Alteidet. Boligen på eiendommen er av eldre dato. Det er gjort en del 
oppussingsarbeid, men det gjenstår mer. Søker har selv gjort en del arbeid etter avtale med eier 
før avtale om salg ble inngått.   
 
Store deler av eiendommen er LNF-område i kommuneplanens arealdel.  Deler av eiendommen 
satt av til byggeområder for bolig, senterfunksjoner, tjenesteyting, idrettsanlegg og 
råstoffutvinning. Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for noen avområdene. Utdrag fra 
kommunedelplan for Alteidet er vist på kartet.   
 
 

 
 
Fallretten i Langdalselva er leid ut til Småkraft i førti år. Utbytte og gjenkjøp reguleres av avtale 
med Småkraft. I hovedsak så utbetales det utbytte når strømprisen er tilstrekkelig og eier har 
forkjøpsrett til anlegget etter førti år.  
 
Søknaden behandles etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98. Loven har til ”formål å 
regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om  
landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for 
samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov 
2. landbruksnæringen 
3. behovet for utbyggingsgrunn 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. hensynet til bosetting.” 

 
For eiendom som skal benyttes til landbruksformål skal også §9 vurderes.  
Konsesjonsloven § 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom 
som skal nyttes til ”landbruksformål”. I § 9 første ledd angis momenter det skal legges særlig 
vekt på: 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,  
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  



4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Videre sier konsesjonsloven om erverv av landbrukseiendom skal det også legges vekt på 
eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og 
søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment. 
 
Det er søker og hans/hennes formål med ervervet som danner utgangspunkt for vurderingen av 
en konsesjonssøknad, enten ervervet gjelder landbrukseiendom eller annen type eiendom. 
Avgjørelsen skjer etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på 
konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det fremgår av 
konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosetting skal tilgodeses. Dette er gjentatt 
og forsterket for landbrukseiendommer. Virkemidlene i konsesjonsloven må brukes slik at en 
oppnår effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksforhold som er 
mest gagnlig for samfunnet. Formålet med ervervet må veies opp mot de samfunnsinteresser 
som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken. 
 
Etter § 11 har kommunen anledning til å sette vilkår for konsesjon. ”Konsesjon etter loven kan 
gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal 
fremme.» Det må tas stilling til om det skal settes vilkår, og i tilfelle hvilke vilkår som skal 
settes. En kan ikke velge virkemiddel som går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta de 
samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å ivareta. Aktuelle vilkår kan være boplikt, 
særlige krav om drift eller krav om deling og salg av tilleggsjord til andre 
landbrukseiendommer. 
 

Vurdering 
Eiendommen er konsesjonspliktig på grunn av totalt areal er større enn 100 dekar. Formålet med 
ervervet er drift av skogen og utvikling av eiendommen. Kommunen skal i hovedsak vurdere om 
formålet med ervervet er ivaretatt sett i lys konsesjonslovens formålsparagraf og de hensyn som 
er aktuelle i saken. Søknad om konsesjon kan innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår 
som er påkrevd for å fremme lovens formål. 
 
Eiendommen er stor og har et betydelig ressursgrunnlag i skog og utmark. Jordbruksarealene er 
marginale, men det er store areal med dyrkbar mark. Det er lite bygninger på eiendommen. 
Verdien knytter seg i hovedsak til skog og utmarksressursene. Samtidig er det en eiendom som 
er svært stor og omfatter en helhetlig skogsteig der det er gjort store investeringer i skogreising 
og vegbygging. Rådmannen ser det som særdeles viktig at en slik eiendom blir forvaltet på en 
god måte, og at skogen blir skjøttet, driftet og videreutviklet i tråd med skogbruksloven og 
skognæringa sine behov. For skognæringa er det viktig med store skogressurser som kan driftes  
samlet og der det er ressursgrunnlag for å investere i infrastruktur av god kvalitet og med 
tilstrekkelig standard for rasjonell drift.       
 
Kommunen må ta stilling til i hvilken grad de ulike hensynene i lovens formål ivaretas og det 
skal legges særlig vekt på om momentene i § 9 gjør seg gjeldende, dvs. om de er relevante i 
saken, og med hvilken vekt de opptrer i saken. 
 
Prisutvikling: 
Når man søker konsesjon for å overta landbrukseiendom, skal det i en del saker foretas 
priskontroll. Prisvurdering i en konsesjonsbehandling skal gjennomføres når eiendommen har 
bolighus i beboelig stand og avtalt pris er over 3 500 000,- kroner. jf rundskriv M-2/2016.  



Fullstendige verdiberegninger skal bare utføres i konsesjonssaker hvor det er tvil om avtalt 
kjøpesum er i samsvar med konsesjonsloven § 1 nr. 4. Er det ikke tvil med hensyn til kjøpesummen, 
må vurderingen av prisspørsmålet synliggjøres i saksutredningen på en enklere og mindre 
arbeidskrevende måte enn en fullstendig verdiberegning.  
 
Det er utarbeidet en takst i 2015 av SWECO. Denne konkluderer med en markedsverdi på 4 
millioner for eiendommen og en kapitalisert avkastningsverdi (Bruksverdi) på kr 4 440 000,-. 
Avtalt pris er derfor noe høyere enn taksten tilsier. Det må likevel tas høyde for at dette er en 
eiendom med et nokså komplekst verdigrunnlag, og det ligger mange potensielle 
inntektsmuligheter her.  
 
Skogbrukssjefen for Finnmark og Kvænangen har vurdert produksjonsverdien bare i skogen til i 
overkant av 4 millioner. Det er særlig lauvskogen som kan avvirkes de nærmeste årene. 
Samtidig så er det plantet mye barskog som er i god vekst, men den må stå i mange år før blir 
hogstmoden og dermed vil rentetapet spise opp mye av disse verdiene i regnestykket. 
Kalkulasjonsrenta som skal benyttes i konsesjonssaker er fastsatt til 4 % i Rundskriv M-1/2010 
fra Landbruks og Matdepartementet. Videre så har eiendommen jaktrett på ca 1,5 elg i henhold 
til dagens forvaltningsplan. Administrasjonen har vurdert tallene og kommet til at følgende 
verdier vil kunne legges til grunn i saken.   
 
Skogbruk kapitalisert (4%) 4024698 
Jordbruksarealer 28 da x 500 kr/da 14000 
Bygninger, teknisk verdi Sweco takst 570000 
Jaktrett kapitalisert (4%) 250000 
Sum bruksverdi Jord og skog 4858698 
    
Tillegg for leieinntekter og potensielle verdier  Betydelig. 

 
Beregning av verdien på jord og skog inkludert bolig er tett på fem millioner. Boverdi er ikke 
tatt med da søker ikke planlegger å bo her. Tomteprisen i Kvænangen er uansett lav, og reine 
boligeiendommer er sjelden priset høyere enn den tekniske verdien på bygningene. (I 
kommunale boligfelt er tomtene gratis mot selvkost på enkelte gebyrer.) Videre så kommer det 
leieinntekter fra kraftverk og forankring av oppdrettsanlegg samt at det er potensiale for 
utnyttelse av grus, nydyrking, turisme ol. Avtalt pris kan derfor regnes å være i tråd med verdien 
på eiendommen. Det er påregnelig at eiendommen kan erverves til denne prisen og samtidig gi 
grunnlag for lønnsom drift. Prisen ivaretar derfor hensynet til en forsvarlig prisutvikling.  
 
Bosettingshensynet: 
Konsesjonsloven § 11 annet ledd fastsetter at myndighetene har plikt til å vurdere spørsmålene 
knyttet til boplikt. Myndighetene skal da foreta en vurdering av om det er påkrevd å sette vilkår 
om boplikt og vurdere om plikten skal være personlig eller ikke. Vilkåret skal vurderes ut i fra 
hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Det er ikke nødvendig at 
samtlige hensyn gjør seg gjeldende. Bosettingshensynet alene kan være tilstrekkelig til å stille 
vilkår om boplikt. Ønsket om å styrke bosettingen kan bare ivaretas dersom det er grunn til å tro 
at andre som ikke allerede bor i området vil erverve eiendommen med sikte på selv å bo der.  
 
Innenfor nærmeste familie er overtakelse av eiendom konsesjonsfritt. Ved erverv av bebygd 
eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 25 dekar, eller eiendommen består av 
mer enn 500 dekar produktiv skog følger det automatisk 5 års boplikt etter loven. Som bebygd 
eiendom regnes i denne sammenheng eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som 
helårsbolig. Ved salg av konsesjonspliktig eiendom utenfor familien så er det ikke lovpålagt 



boplikt, men boplikten kan fastsettes som et vilkår for å gi konsesjon i hvert enkelt tilfelle basert 
på en individuell vurdering. Kommunen kan i slike saker sette vilkår om boplikt uavhengig av 
arealgrensene som gjelder omsetning innenfor familien. Vanligvis begrenses slik vilkårsbunden 
boplikt til 5 år.  
 
Rundskriv M-2/2009 sier at bosettingshensynet et forhold det skal legges særlig vekt på. Videre 
heter det: «Dette innebærer at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i det 
aktuelle området og med hvilken tyngde. Det må tas stilling til om det er nedgang eller fare for 
nedgang i folketallet i denne delen av kommunen. Konsesjonsmyndighetene kan treffe 
avgjørelser som tar sikte på øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den 
bosettingen en allerede har i kommunen. Med bosetting mener en både bosetting på 
eiendommen saken gjelder og i området for øvrig. Dette innebærer at følgene for 
lokalsamfunnet har betydning ved vurderingen.»  
 
Huset er gammelt og trenger en del oppgradering og modernisering for å komme opp til den 
standarden som folk flest vi ha på en bolig i dag. Bygget er likevel i en slik tilstand at det må 
regnes som beboelig. Kvænangen har utfordring med nedgang i folketallet, og det bør legges til 
rette for økt bosetting. Fastsetting av boplikt på konsesjonspliktig eiendom kan bidra til å 
opprettholde bosetting. Bosettingshensynet børe derfor tillegges stor vekt i konsesjonssaker. 
Primært så ønsker ikke Kvænangen kommune at landbruks- eller boligeiendommer selges til 
fritidsformål da dette kan uthule bomiljø og medvirker til økt prispress, og dermed fare for at de 
som ønsker å overta slik eiendom for å bo og drive landbruk ikke kan konkurrere på pris.  
 
Eiendommen har relativt stor boverdi. Huset trenger noe oppgradering, men det har en fin 
plassering og fint uteareal. Alteidet ligger sentralt og har god infrastruktur og et eksisterende 
bomiljø. Det er et område som er egnet til fast bosetting og det er et ønske å styrke bosettingen 
her. Det vil også være påregnelig at det finnes aktuelle kjøpere som ville erverve eiendommen 
og bosette seg der. Eiendommen har i tillegg et særlig stort areal og ressursgrunnlag, og det vil 
skape stor presedens i forhold til fremtidige saker i Kvænangen dersom det innvilges konsesjon 
uten at eier skal bosette seg på eiendommen.  
 
Saksbehandler har snakket med søker om et konsesjonsvedtak med vilkår om boplikt vil kunne 
etterleves. Søker mente at en han kom til å oppfylle boplikten dersom det var et krav som kom 
til å stå i et endelig vedtak, men at han ikke uten videre ville godta et slikt vilkår uten en 
klagesaksbehandling. Bosettingshensynet kan også oppfylles med at det gis upersonlig boplikt 
på eiendommen. Dette innebærer at det gis konsesjon med vilkår om at huset må leies ut til 
fastboende. Upersonlig boplikt kan være evigvarende kreves normalt for lenger tidsrom enn fem 
år. For søker vil det trolig være mer ønskelig. Dette må også vurderes i lys av en helhetlig 
ressursforvaltning som beskrives nærmere seinere i saksutredningen.  
 
Kommunen kan utvise politisk skjønn ved vektlegging av bosettingshensynet i konsesjonssaker. 
De politiske føringene fra politisk hold i Kvænangen er at det ønskes en streng praksis i forhold 
til å kreve boplikt ved kjøp av eiendom.     
 
 
Driftsmessig god løsning: 
Det er en stor eiendom som det vil være viktig å holde samlet og med en eierstruktur som sikrer 
muligheten for aktiv drift. Fortrinnsvis en personlig eier. Innmarksarealene har ikke vært høstet 
eller beitet i nyere tid. Dette er i strid med bestemmelsene om driveplikt i jordloven. Arealene 
omfatter innmarksbeiter og overflatedyrka mark. De er små og isolert sett lite drivverdig. De er 
heller ikke etterspurt til leiejord. Vi må til Burfjorddalen eller Langfjordbotn for å finne 
nærmeste gårdsbruk som har næringsmessig drift i dag. Søker bor i Alta og har dermed en liten 



times reiseavstand til Alteidet. Skog og utmarksressurser vil normalt sett kunne følges opp og 
driftes på en god måte i slike tilfeller.  
 
 
Erververs skikkethet til å drive eiendommen 
I søknaden skriver Beldo at han har erfaring med uttak av virke til eget bruk og salg i mindre 
skala. Dersom en slik eiendom skal kunne driftes på en optimal måte vil det også være 
nødvendig med utvida kunnskap om skogskjøtsel og drift av skog. Han vil trolig kunne tilegne 
seg nødvendig kunnskap og erfaring for å drifte eiendommen på en god måte.   
 
Konsesjonsloven § 9 sier at søkers tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan 
tillegges vekt som korrigerende momenter. Dette gjelder i utgangspunktet fritak fra boplikt for 
erverv som omfattes av lovbestemt boplikt innen familien. Intensjonen med denne 
bestemmelsen vil også være gyldig i denne saken. Beldo har tilknytning til eiendommen. Særlig 
de seinere årene har han jaktet elg på eiendommen og utført en del vedlikehold og oppgradering 
av bolighuset.  
 
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 
Søker planlegger å skjøtte og drifte skogen, så detter i tråd med eiendommens karakter som stor 
skog og utmarkseiendom. Ressursene skal disponeres på en slik måte at produksjonsevne og 
utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge grunnlag for drift og bosetting. 
Rundskriv M-/2009 sier: «Departementet antar at en eier som selv bor på eiendommen sin har 
større foranledning til å ivareta eiendommens ressurser i et slikt langsiktig perspektiv enn den 
som ikke bor der.» Dette kan vi også se her i Kvænangen at eiendommer med eiere som bor 
langt unna så ivaretas ofte eiendommene i mindre grad enn de som har fast bosetting. Videre så 
vil man i et langsiktig perspektiv sikre at fremtidige generasjoner har tilknytning til plassen. Det 
vil kunne bidra til bosetting og aktiv forvaltning også på lang sikt. Det er derfor ønskelig med 
lokal eierskap. I så fall så vil boplikten måtte være personlig for slik eiendom.  
     
 
Oppsummering og konklusjon 
Formålet med ervervet er drift av skogen og utvikling av eiendommen. Dette er i tråd med 
ønsket om at en ressurssterk og stor skogeiendom bør forvaltes og skjøttes for å øke 
verdiskapingen i skognæringa, og for å legge til rette for lokal verdiskaping. Eiendommen selges 
samlet, og prisen er satt på et nivå som kan forsvares ut i fra konsesjonslovens krav om en 
forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendom. Ervervet ivaretar derimot ikke hensynet til 
bosetting. Søker planlegger ikke å bosette seg på eiendommen. Kommunen kan eventuelt 
innvilge søknaden og sette vilkår om boplikt. Den kan gjøres personlig eller upersonlig. For 
lokalsamfunnet sin del så vil man være bedre tjent med at slike eiendommer erverves av noen 
som ønsker å bosette seg der. Det vil også gi grunnlag for en mer langsiktig bosetting. Alteidet 
har en sentral beliggenhet og god infrastruktur, og det er påregnelig at det finnes noen som ville 
kjøpe eiendommen og bosette seg der. Hensynet til driftsmessig gode løsninger for landbruket 
og helhetlig ressursforvaltning kan forsvares ved ervervet, men det er ønskelig med lokal 
eierskap til arealressursene og økt bosetting.  
 
Det må tas stilling til om det skal innvilges konsesjon for dette ervervet, eller om søknaden skal 
avslås. Dersom den innvilges må det vurderes hvilke vilkår som skal settes. De politiske 
føringen gitt i tidligere saker tilsier at bosettingshensynet vektlegges tungt for 
konsesjonssøknader i Kvænangen. Administrasjonen mener derfor at konsesjon ikke bør 
innvilges slik søknaden er lagt frem. Dersom utvalget ønsker å innvilge søknaden med vilkår om 
boplikt så bør det sendes en formell henvendelse til søker om disse vilkårene kan godtas og 
eventuelt legge frem leieavtale for utleie av huset dersom det settes vilkår om upersonlig 



boplikt. Endelig vedtak om konsesjon bør i så fall utsettes til dette er på plass. Det bør også 
settes vilkår om driften av skogarealene og eventuelt andre relevante moment.  
 



Ké/9%
SKOGBRUKSSJEFEN  I  FINNMARK

OG KVÆNANGEN KOMMUNE
Postboks 1403, 9506 ALTA

TLF 78 4551 23 MOB 930 ll134

Kvænangen kommune

Kommunehuset

9151 BURFJORD

Deres ref: Åsmund Austarheím

Vår ref Arkiv Sak Dato

523/17 V70 16/3028-5/TOSU ALTA, 06.01.2017

SVAR  -  KONSESJONSSØKNAD ALTEIDET

Viser til deres e-post (Oversendelsesbrev) datert 22.desember 2016 om vurdering av

konsesjonspris på skog på eiendommen gnr 11 bnr 1 og 5

Konsesjonsverdi (Balansekvantum x rotverdi) /  (kalkulasjonsrentefot) er avkastningsverdi  —

Produksjonsinntektene fra jord og skogbruk skal betale arealene innen et gitt antall år (for

tiden 25år - kalkulasjonsrentefot er 4%).

Skogbrukssjefen finner at konsesjonsverdi for skogen på eiendommen er

på kr 4 024 698.-

Søknad om konsesjon av skogeiendom

Dekar sum kr.

Gran 1 130 96050

Furu 239 5577

Lauv 7058 3923072

Sum 8427 4024698

Vurderingen er gitt på grunnlag av takst utarbeidet av Troms skogselskap i 2006 og en

skjønnsvurdering av volum til 2016.

Med hilsen

Tor Håvard Sund

skogbrukssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.



Sweco Norge AS
Skippertorget 2

9515 ALTA
Tlf: 78 45 09 80

Org.nr: 967 032 271

Verditakst
Alteidet

9161 BURFJORD
Gnr. Bnr. Beskrivelse
11 1 1.403.092,6 m2
11 8 2029,5 m2
11 5 8937214,7 m2
11 6 2020,5 m2

KVÆNANGEN KOMMUNE

Eiendommene innkluderer  holmen og kairester, samt landområdet videre langs veien/sjøen.
Utført av:

Jonn-Steinar Dahl

Oppdrag 15438001  Befaringsdato: 18.05.2015

 



Verditakst

Alteidet
9161 BURFJORD

Gnr. Bnr. Beskrivelse
11 1 1.403.092,6 m2
11 8 2029,5 m2
11 5 8937214,7 m2
11 6 2020,5 m2

KVÆNANGEN KOMMUNE

Forutsetninger

Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører 
i eiendomsbransjen.

Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i 
byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver 
byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til 
takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp.

Mandat

Verdivurdering av  stor skog- og landbrukseiendom på Alteidet. Totalt 4 gårds-/bruksnummer. Liten eller ingen 
aktivitet i dag på eiendommene.

Sammendrag/konklusjon

Sammendrag: Stor landeiendom beliggende på Alteidet i Nord-Troms. Arealer fra sjø til fjell med totalt 
over 10 mill. m2. 
Arealer i dalfører og deler av fjellområdet er skogkledt med bjørk/løvskog og plantefelt 
av gran.

Høyfjellskommisjonen for Nord Troms, har fastslått at eiendommen inkluderer 
fjellområdene, herunder hele nedslagsfeltet for Langdalsvassdraget. Odelskraft indikerer 
mulighet for ytterligere kraftutbygging, med inntektsmuligheter for eiendommen.
De store arealene gir muligheter for utnyttelse av løsmasser og ev. mineraler. 
For skogsdrift henvises det til utarbeidet skogbruksplan fra Troms skogselskap. 8427 
dekar er registrert som produktivt skogsareal. Opparbeidede skogsveier gir muligheter 
for kommersiell drift.

Det drives utleie for landfeste til laksemærer.
Kvænangen kommune har vedtatt plan for utnyttelse av sjøarealer for marine næringer og 
eiendommen har flere utleiemuligheter. 
Tilsvarende muligheter for akvakultur i egen regi. Sjøområdene er isfrie.

Mulighet for salg av arealer. Flere eksempler på salg de siste årene på Alteidet. 
Utviklingsmuligheter av tomter for fritids- og andre formål.

Salg av løsmasser i forbindelse med f.eks. fremtidige oppgraderinger E6, eller annen 
anleggsvirksomhet i området.

Eiendommen er i forbindelse med etablering av vannverk, gitt vederlagsfri 
vannsforsyning fra kommunale anlegg (volum som for et gårdsbruk). Begge eksisternede 
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

hus, har vederlagsfri kommunal vannforsyning.

Eldre bygninger med store oppgraderingsbehov.

Anmerkning og 
vurdering av 
takstobjektet:

Eiendommene inkluderer  en holme og kairester i sjøen, samt landområder langs veien, 
sjøen og i dalføret/fjellområdet mot fylkesgrensa mellom Troms og Finnmark.  

Vannet henter kommunen fra Gjævers eiendom iht avtale. 
Det er en rekke usikrede grunnmurer fra gammel tid på eiendommen mellom E6 og 
sjøen. I tillegg ligger det mye jernskrap, bygningsmaterialer og andre gjenstander rundt 
omkring, som krever stor innsats å få ryddet opp i.
En eldre trekai står til nedfalls i sjøen.

Generell 
markedsvurdering:

Friluftsmuligheter på sjø og land er klart tilstede og eiendommen har et klart potensial i 
kommersialisering i den retningen.

Annet: Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om 
konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte 
bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som 
omhandler boplikt. 
Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse 
(konsesjon) fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt ved 
erverv av landbrukseiendom, og at det heller ikke kan fastsettes forskrift om nedsatt 
konsesjonsgrense (såkalt nullgrense) i kommunene. Forslaget styrker den private 
eiendomsretten, og gjør det enklere å få omsatt eiendom mellom private. 
Høringsfristen settes til 15. januar 2015. 

Markedsverdi

Konklusjon markedsverdi: Kr 4 000 000

Alta, 11.08.2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jonn-Steinar Dahl
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Rekvirent

Rekvirert av: Henrik Mathias Giæver  v/Lars Helge Beldo  Tlf.: 91609630

Besiktigelse, tilstede

Dato: 18.05.2015 Jonn-Steinar Dahl  Takstmann  Tlf.: 78 45 09 80

Dokumentkontroll

Dokumenter fremvist: Situasjonskart Seeiendom/Kartverket
Off. påbud/krav Konsesjonsloven
EDR

Andre dok./kilder: Rekvirent

Vedlegg

Nr Dokument/beskrivelse Fra Ant. sider
1 EDR Ambita AS 10
2 Kart og ortofoto Seeiendom og Google 5

Eiendomsdata

Matrikkeldata: Gnr. 11 Bnr. 1  1.403.092,6 m2 
Gnr. 11 Bnr. 8  2029,5 m2 
Gnr. 11 Bnr. 5  8937214,7 m2 
Gnr. 11 Bnr. 6  2020,5 m2

Hjemmelshaver: Henrik Mathias Giæver, Westye Egebergs gate 8 C, 0172 Oslo                                           

Tomt: Eiet tomt.  Areal 10 344 356 m²

Konsesjonsplikt: Ja, se beskrivelse.

Adkomst: Offentlig.

Vann: Offentlig.

Avløp: Setikanlegg.

Regulering: LNF

Kjøpesum:  År/dato: 17.12.1974  

Forsikringsforhold

Forsikringsselskap: Ikke oppgitt.  Avtalenummer: Ikke oppgitt.

Bygninger på eiendommen

Bolig

Byggeår: 1950. Anslått
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Uthus

Byggeår: 1950. Anslått

Utleie småkraftverk

Byggeår: 2020. Antatt

Lakseplasser

Byggeår: 2016. Antatt

Anvendelse: Område A7

Salg tomter

Byggeår: 2015.

Salg arealer

Byggeår: 2016.

Salg løsmasser

Byggeår: 2016.

Vederlagsfri vannforsyning

Byggeår: 2015.

Skogsdrift

Byggeår: 2015.

Arealer og anvendelse

Bolig - arealer

Bruttoareal
Etasje BTA m² Anvendelse
Kjeller 64 Boder, vaskekjeller
1. etasje 100 Bolig + Boddel ca. 30 m2.

Vindfang, stue, kjøkken, bad, boder.
Loft 50 Soverom og bad.

Alle arealer er anslåtte.
Sum bygning 214

Uthus - arealer

Bruttoareal
Etasje BTA m² Anvendelse
1. etasje 40 Utebod.

Anslått areal.
Sum bygning 40

Utleie småkraftverk - arealer

Bruttoareal
Etasje BTA m² Anvendelse
Småkraftverk 1 Odelskraft ønsker å bygge ut et minikraftverk alà  det som ligger nederst i 

Langdalselva.
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Sum bygning 1

Lakseplasser - arealer

Bruttoareal
Etasje BTA m² Anvendelse
Lakseplasser 2 Areal A7 i Kystsoneplanen. Leier ut landfeste for laksemærer kr.10.000,- pr. år. 

A7 har plass til flere
Sum bygning 2

Salg tomter - arealer

Bruttoareal
Etasje BTA m² Anvendelse
To tomter 4 050 Hyttetomter ca 2 mål pr. stk. - 11/6 og 11/8
Sum bygning 4 050

Salg arealer - arealer

Bruttoareal
Etasje BTA m² Anvendelse
Salg arealer 5 000
Sum bygning 5 000

Salg løsmasser - arealer

Bruttoareal
Etasje BTA m² Anvendelse
Salg løsmasser
Sum bygning

Vederlagsfri vannforsyning - arealer

Bruttoareal
Etasje BTA m² Anvendelse
Vannforsyning gratis 1 Spart vannavgift pr. år = kr.3.283,-
Sum bygning 1

Skogsdrift - arealer

Bruttoareal
Etasje BTA m² Anvendelse
Salg tømmer 8 427 Iht. Skogbruksplan for 11/1,5 utarbeidet av Troms skogselskap er 8427 dekar 

produktiv skog. kr.250 pr. m3 Troms fylke 2014.
Sum bygning 8 427
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD

Bolig 

Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Bolig 

200 Bygning, generelt

Grunnmur/kjellervegger i betong/sparestein. Betonggolv i kjeller. 
Øvrig bygg i trekonstruksjoner med isolering(glassvatt?) etter datidens 
byggemetoder.
Etasjeskillet mot kaldloft isolert med glassvatt.

Røstet tak tekket med skiferstein.
Innvendige vegger med malte plater eller trepanel.
Golv har vinylbelegg, bordgolv. Et soverom på loft med parkett. 

Koblede vinduer, noen fornyet for knapt 30 år siden.
Bad/vaskerom i 1.etg. med toalett, dusj, håndvask i innredning og skyllekar med 
tilkobling for vaskemaskin. Avtrekksvifte på yttervegg.
Bad på loft med toalett, dusjkabinett og håndvask i innredning.
Nyere varmtvannsbereder i kjeller.
Lav takhøyde i kjeller.

Bratt tretrapp til loft.
Kjøkkeninnredning fra byggetiden. 

Lagringsmulighet på kaldloft.

Elektrisk oppvarming. Vedpeis i stue.
Påkostninger:

Skiftet noen vinduer til isolerglass i 1978. Oppgradert bad i 1.etg. med fliser på 
vegger og golv , ifølge rekvirent uten membran i golv/sluk. Avtrekksvifte over 
ev. komfyr.
Vedlikehold ol:

Utett grunnmur med saltutslag stedvis på kjellervegger..
Elektrisk anlegg i stor grad fra byggetiden i begrenset grad fornyet.
Vedlikeholdsbehov generelt på en stor del innvendige overflater.

Uthus 

Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Uthus 

200 Bygning, generelt

Eldre uisolert utebod, bygget i trekonstruksjoner med tregolv. Fundmantert på 
naturstein. Taktro tekket med metallplater. Vindu og dører/port
Påkostninger:

Oppgradert med metallplater på tak.
Vedlikehold ol:

Store vedlikeholdsbehov. Stedvis svikt i konstruksjoner. Flere vegger buler.
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

KONTRAKTER/AREALER

Oversikt over leiekontrakter

Bygning/areal Etg. m² Leie pr år Kr/m² Opphør mnd/år Reg. %

Bolig
- Utleie

Utleie bolig 0-2 214 50 000 234 12/2024 100
Sum: 214 50 000

Utleie småkraftverk
- Småkraftverk

Småkraftverk 1 40 000 40 000 12/2024 100
Sum: 1 40 000

Lakseplasser
- Lakseplass

Lakseplasser 2 20 000 10 000 12/2024 100
Sum: 2 20 000

Salg tomter
- Salg tomter

Salg tomter 2 025 60 000 30 12/2024 100
Sum: 2 025 60 000

Salg arealer
- Salg arealer

Salg arealer 1 000 15 000 15 12/2024 100
Sum: 1 000 15 000

Salg løsmasser
- Salg løsmasser

Salg løsmasser 1 000 100 000 100 12/2024 100
Sum: 1 000 100 000

Vederlagsfri vannforsyning
- Vedrlagsfri vannforsyning

Vederlagsfri 
vannforsyning

1 3 923 3 923 12/2024 100

Sum: 1 3 923

Skogsdrift
- Salg tømmer

Skogsdrift 1 000 250 000 250 12/2024 100
Sum: 1 000 250 000
Total: 5 243 538 923

Markedsleie/ledige lokaler

Bygning/areal Etg. m² faktisk Kr/m² Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. %

Bolig
- Utleie

Utleie bolig 0-2 214 234 50 000 1/2025 100
Sum: 214 50 000

Utleie småkraftverk
- Småkraftverk

Småkraftverk 1 40 000 40 000 1/2025 100
Sum: 1 40 000

Lakseplasser
- Lakseplass

Lakseplasser 2 10 000 20 000 1/2025 100
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Sum: 2 20 000

Salg tomter
- Salg tomter

Salg tomter 2 025 30 60 000 1/2025 100
Sum: 2 025 60 000

Salg arealer
- Salg arealer

Salg arealer 1 000 10 10 000 1/2025 100
Sum: 1 000 10 000

Salg løsmasser
- Salg løsmasser

Salg løsmasser 1 000 100 100 000 1/2025 100
Sum: 1 000 100 000

Vederlagsfri vannforsyning
- Vedrlagsfri vannforsyning

Vederlagsfri 
vannforsyning

1 3 923 3 923 1/2025 100

Sum: 1 3 923

Skogsdrift
- Salg tømmer

Skogsdrift 1 000 250 250 000 1/2025 100
Sum: 1 000 250 000
Total: 5 243 533 923
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

TOMTEVERDI

Tomteareal: Tomteareal: 10 344 356
m²

Tomteverdi: Tomteverdi: Kr 10 340 000

VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI

Normale byggekostnader

Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris.

Bolig Kr 3 210 000
Uthus Kr 120 000
Lakseplasser Kr 20 000
Salg tomter Kr 1 220 000

                                                                                                    

Sum normale byggekostnader: Kr 4 570 000

Teknisk verdi

Grunnlag: Sum normale byggekostnader: Kr 4 570 000

Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Kr 4 000 000
                                                                                                    

Teknisk verdi uten tomt: Kr 570 000

Tillegg for normal tomteverdi: Kr 10 340 000
                                                                                                    

Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet: Kr 10 910 000

VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING

Rentegrunnlag

Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: 1,77 %
- Inflasjon: -2,30 %

                                                                                                    

Realrente:  kalkulert -0,52 %,  avrundet: -0,53 %

Objekt 2,00 %
Marked 3,00 %
Leie 4,00 %
Rente 1,00 %

                                                                                                    

Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 9,47 %

Brutto leieinntekter

Arealtype Leiekontrakter                    Markedsleie/ledige lokaler          
Eiendommens arealtyper m² Kr/m² Leie pr år m²

faktisk
Kr/m²
ansatt

Leie pr år
beregnet

Lakseplass 2 10 000 20 000 2 10 000 20 000
Salg arealer 1 000 15 15 000 1 000 10 10 000
Salg løsmasser 1 000 100 100 000 1 000 100 100 000
Salg tømmer 1 000 250 250 000 1 000 250 250 000
Salg tomter 2 025 30 60 000 2 025 30 60 000
Småkraftverk 1 40 000 40 000 1 40 000 40 000
Utleie 214 234 50 000 214 234 50 000
Vedrlagsfri vannforsyning 1 3 923 3 923 1 3 923 3 923
Sum: 5 243 538 923 5 243 533 923
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Fradrag i brutto leieinntekter

Brutto leieinntekter: Kr 533 923

Fradrag: Anslåtte kostnader.
Off. avgifter og ev. eiendomsskatt: -1 000
Forsikringspremie: -2 000
Forvaltningskostnader pr år: -30 000
Driftskostnader: -80 000

                                                                                                    

Sum normale eierkostnader: -113 000

Inntektsoverskudd: Eiendommens inntektsoverskudd: Kr 420 923

Beregning av kapitalisert verdi

Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd Kr 420 923
kapitalisert med 9,5 % gir (avrundet) Kr 4 440 000

KONKLUSJON MARKEDSVERDI
Grunnlag for 
verdifastsettelsen:

Tomteverdi: Kr 10 340 000

Normale byggekostnader: Kr 4 570 000
Teknisk verdi: Kr 10 910 000
Kapitalisert verdi: Kr 4 440 000
Yield: % 10,5

Markedsverdi: På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Kr 4 000 000
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Bolig og uthus.
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Fasade mot sjø og uthus.
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Utsnitt stue.
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Utsnitt kjøkken.
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Kjellerom med vv-bereder.
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Bad 1.etg.
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Jorder og skog ved sjøen. Holmen og kairester hører til eiendommen.

Uthus.
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Jorder og skog.
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Kraftlinjer gjennom plantet granskog.
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Eiendom: Gnr. 11  Bnr. 1  m.fl.  KOMMUNE KVÆNANGEN

Adresse: Alteidet, 9161 BURFJORD

Jorder og skog.

Åsrygger og fjell.
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toratet Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98

Dette skjemaet er pàbudt å bruke ved søknader om konsesjon

[ Søknaden sk sendes til kommunen der eiendommen ligger

Før søknaden fylles ut, bør du undersøke om ervervet er konsesjonsfrftt, il. reftledningen på side 3 og 4

Tøm skjema

0

Til ordføreren iKvænangenKommun
(des kommunen der eiendommen ligger)

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren den kommunen eiendommen ligger innen fire uker etter at avtalen er inngått eller ervererenfikk rådighet over eiendommen. Pä side 3 skal du redegjøre for forhold av betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål skjemaetinneholder. Skjøte, kjepekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst legges ved i original eller bekreftet avakrift i den utstrekningslike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan legges ved dersom slik plan foreligger.

[ Søkerenn navn (slektanavn, for- og mellomnavn) Fødselsnr (Il sitter)
Helge Beldo tW

Adresse Organisasjonsnr. (9 sitter)2
Granshagen 3 9511 ALTA 915954898
Telefonnr. (8 sitter) E - postadresse

3 91609630 larshelgebr-andersen.no
Overdragerenu navn Fødsetsnr (11 sitter)
Henrik Giæver
Adresse Organisasjonsnr, (9 sitter)5 Westye Lgebcrsgatc Se, 0172 Oslo

Kjøpesum / leiesum pr ttr (ved arv eller gave oppgi antatt verdi) Kår av 5-årlig verdi Kjapesum for løsøre7 Kjopesttmrnen er kr 4.650.000

Kommune Fylke
8 Kvænangen Kommune Troms

Arealets størrelse Arealets fordeling pà dyrket lord. produktiv skog og annet areal
ca 40.000.000rn2 8.500.000m2 skog, 30.t)00.000m2 vidde og 2.500.000ln2 myr
Hvis skogbruksplan foreligger, oppgi fordeling p5 hogstklasse I-V, bonitet og batansekvantum for pmduktiv skog

io Gran k13 4992m3, kl 5 243, Furu k13 59m3, k14 l2rn3, k15 19m3, Bjutk kl3 192m3, kl4 I l.864m3, k15 14.280m3

Bygning (typel Gwnnflate i m’ Byggeår Antall etasjer Teknisk Hstand (god, middels eller dartig)
Bolig 70 1955 I 1/2 dårlig
Bygning (type) Grunnttate i m’ Byggoår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Bygning (type) Grunnfiate i m’ Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Bygning (type) Grunnfiate i m’ Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Bygning (type) Grunnfiate i m’ Byggedr Antall etasler Teknisk tilstand (god, middels eller daltig)

Bygning (type) Grunnfiate i m’ Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Bygning (type) Gwnnflate i ni’ Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Annen bebyggelse

Med sikte på à redusere næringslivets oppgaveplikler, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret§ 5 og 6. helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene.Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00.
LDIR-359 B Landbruksdirektoratel - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter

konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
Side i av4

Kvænangen kommune
Postmottak

ZUl6bruksdire
I/I//i \\\ Eanndeattedtrektoråhi

Til

Saksbehiz rj) Å
Til oricntenng

__________________________

Gradering

(5)

.1

6
Elendommen(els eller relligheten(e)s betegnelse (navn, gnr., bnr.. festenr. et.)
Alteidetsøndre bnr.1l bnr.1,Giævergården,gnrll bnr 5,Strandli gnr.1l bnr 6,Vehnu gnr.1l bor 8,Navitclven gnr 36 bnr 8

4
Beskrivelse av nåværende bebyggelse på eiendommen (bolighus, hytte, driftsbygning, forretningsgård, industri OL)



Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avlall forbindelse med ovordragelsen
12

Eier eller leier søkeren, bane ektefelle eller barn under 18 àr annen fast eiendom kommuneS?

13 Ja I tilfelle hvilke?

J Nei

Eier eller leier s8keren, hans ektefelle eller barn under 18 ér fast eiendom i andre kommuner?

14 L Ja [ïteite hvilke”

El Nei J /\lta littttttititii

Beskriv hvordan eiendommen brukes dag tgjelder ervervet landbrukseiendom, beskhv eiendommens drift)
Der er ingen drift p eiendommen. Ëiendommen bærer preg av å være overgrodd. betydelig med myr

15 Det er etablert ett kraflverk på eiendommen som leverer ca 7 GWH pr år

Erververens planer for bruk av eiendommen

Uttak av skog samt utvikle eiendommen i takt med tiden.
16

Spesielt for jord- og skogbrukselendommer (landbrukseiendommer)

Vea ervetv av tilleggojord oppgi gnr. og bnr. på den eiendommen sekeren eier fra før
17

Søkerenn kvalifikasjoner (leoretisk og/eller praktisk erfanng fra jord- og skogbruk)
18 Har kun erfaringfra tradisfrnisrettet utvinnitrg av skog til eget virke samt salg i irtindre skala

Vil søkeren forplikte seg til å bosette seg pä eiendommen innen I - ett - ér og selv bebo eiendommen
i mInst 5 - fem - år sammenhengende?

19
ElJa j Nei

lj Jeg setter konsesjon fordi jeg ikke skal bosette meg pä eiendommen, jf konsesjonsloven § 5 annet ledd
Har overdrageren annen fast eiendom i kommunen som ikke omfattes avoverdragelsen?

20 Ja I tilfelle hvilke’ (oppgi grtrdbnr./frmr e I.)

D Nei J Fritidtibolig gnr. I 22
Er det flere søkere, bes opplyst om søkerne er gitte eller sarnboere

21

22. Undersknft

Dato Overdragerens underskrift£ -
2- f C-_---

Dato Søkerena un er krilt

‘/tootb
Underretning om avgjørelsen bes sendt tI

Lars Helge Beldo, Granshagen 3 95]] ALTA

Oversikt over vedlegg til søknaden

Skjemaet er tilgjengelig på www.)andbruksdirektoratet.no under «Skjemati Spørsmal om utfylling skal rettes Iii kommunen.

LDIR-359 0 Landbtuksdirektoratet - Søknad om konsesjon på erverv av fast eietidom etter
konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
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Eventuelle tilleggsopplysninger

Eiendommen har ett bolighus som er under opppussing

Rettiedning

Generelt om konsesjonsloven
ciErverv» er en felles betegnelse for alle måter man kan få en eiendom på, eksempelvis gjennom kjøp, arv, gave osv. Konsesjon er en tilla
telse fra staten. Den som blir ny eier av eiendommen kalles ervervet. Overdrager er forrige eier. Et konsesjonspliktig ervem kan ikke tinglyses
uten at det er gitt konsesjon.

Konsesionsloven av 26. november 2003 nr. 95 bestemmer at alle erverv av fast eiendom, og stiftelse av bwksrett for lengre tid enn 10 år,
er undergitt konsesjonaplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller i torskrlfter fastsatt I medhold av loven. Som erverv regnes også
ervem av andeler eller parter i en eiendom.

Er du usikker på om ervervet ulløser konsesjoneplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende deg til kommunen
der eiendommen ligger for å få svar.

A. Overdragelser som ikke trenger konsesjon
Det følger av konsesjonsloven 5 4 og 5 og forsknft om konsesionstrihet mv. (fastsatt 6. desember 2003) hvilke erverv som er unntatt fra
konsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 25 dekar
fulldyrkeUoverfiatedyrket jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og ffitidsformål, og annet ubebygd areal som er
utlagt til annet enn landbruks-, natur- og fruluttsområde samt reindrift. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er også unntatt fra
konsesjonsplikt. Konsesjonsfhheten som følger av reglene i § 4 første ledd nr. i -4 og § 5 første ledd nr. 1 og 2 skal godtgjøres ved skjema
for egenerklæring LDIR-360. Skjemaet er tilgjengelig på www.landbruksdirektoratet.no under “Skjema”. Egenerklæringen skal følge
hjemmelsdokumentet (festekontrakt, skjøte eller lignende) når dette sendes til tinglysning. Tinglysningsmyndighelene sender erklæringen
tilbake til kommunen etter tinglysning. Kommunen fører kontroll med konsesjcnsloven blir fulgt.

Konsesjonsffiheten på grunn av ekteskap, slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en viss størrelse er betinget
av at du bosetter deg pà eiendommen innen ett år og bor der I fem år, Dette gjelder eiendommer som har mer enn 25 daa fulldyrkeU
overfiatedyrket areal og/eller mer enn 500 daa produktiv skog og som har bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbolig, eller
har bebyggelse som er tillatt oppført som helårsbolig, eller har bebyggelse under oppføring hvor tillatelse til oppføring av helårsbolig er gitt.
Hvis du ikke skal bosette deg innen ffisten pà ett år, må du søke konsesjon. Du må da krysse av i feil 19 og gjøre konsesjonsmyndighetene
oppmerksom pä at dette er grunnen til at du søker konsesjon,

B. Kort om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker. Fylkesmannen/Landbruksdirektoratet er klageinstans.

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig på www lpnbruksdlrekloralel.no og www.lovdata.no.

Før søknaden tas opp til behandling, må du betale et behandlingsgebyr. Gebyret blir fastsatt og krevd inn av kommunen.
Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfntt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal
bosefte deg på eiendommen.

LDIR-359 5 Landbruksdtrektoratet - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter
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C. Nærmere om utfylting av søknad om konsesjon
Det er viktig at opplysningene i søknaden gis så fullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra til å redusere saksbehandlingstlden og å sikre at
saken behandles pâ riktig faktisk grunnlag.

Feltene I - 5
Både overdrager og du som saker konsesjon må oppgi navn og adresse, fødselsdato eller organisasjonsnummer. Juridiske personer
(f.eks. aksjeselskaper) tildetes et organisasjonsnurnmer. Organisasjonsnummeret fås oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret
(Brønnøysundregistrene www.brreo.no). Vennhlgst oppgi telefonnummer og eventuell e-posladresse ved henvendelse dit.

Feltene 6-11
Omfatter overdragetsen flere gårds- og bruksnummer, må alle oppgis i felt 6. Gjelder søknaden konsesjon på feste, skal festenummeret
oppgis dersom slikt foreligger. Gjelder søknaden konsesjon på stiftelse eller overdragelse av andre rettigheter over fast eiendom som
medfører konsesjonsplikt etter § 3 i konsesjonsloven, skal renigheten beskrives (for eksempel gwsrettighel, utbyggingskontrakt 0.1.).

I felt 7 gis opplysning om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon på leie av eiendommen, skal leiesummen pr. år
oppgis. Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv etter gave, skal antatt verdi fylles inn i feltet for dette. Hefter det kårytelser på
eiendommen, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel på kårytetser kan nevnes boreft og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding,
etc.). Kårforphiktelser som ikke er bundet til hvert år, skal oppgis som 5-årig verdi. Ytterligere opplysninger om omfattende kårytelser som bo
retl og lignende, bl.a. om påregnelig varighet, forutsettes å gå frem av kjøpekontrakt eller fremkomme i saksutredningen under behandlingen
av konsesjonssøknaden. Dersom løsøre følger med i overdragelsen, skal verdien oppgis i feltet for dette.

Du trenger ikke fylle ut felt 7 dersom du har overtatt konsesjonsfxitt på grunn av odelsrett eller slektskap og du søker konsesjon fordi du ikke
skal bosette deg på eiendommen.

I felt 8 oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. I felt 9 skal opplysning om eiendommen(e)s totalareal fylles ut. Gjelder
ervervet flere gårds- og bruksnummer, skal alle regnes med, I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg på ulike
arealkalegorier. I feltet for dyrket jord føres opp fulldyrket jord, overfiatedyrket jord og innmarksbeite. I feltet for ptoduktiv skog føres skog med
produksjonsevne på minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, ljell I
dagen 0.1. Se www.aardskart.skoooolandskao.no for mer informasjon om din eiendom.

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen, bes oppgitt fordeling på hogstklasse I-V og bonitet, og balansekvantumet lot den produktive
skogen.

I felt II oppgis hvilke bygninger som i deg er oppført på eiendommen (f.eks. bolighus, kårbolig, hytte, driftsbygning, forrelningsbygg,
Industribygg, seter 0.1.). I tillegg skal grunnfiaten for den enkelte bygning oppgis i kvadratmeter og antall etasjer. Hvis opplysninger om
bygningens tekniske tilstand (god, middels eller dårlig) og byggeår foreligger (f.eks. fra takst over eiendommen), oppgis dette.

Feltene 12-16
Følger andre rettigheter med i overdragelsen, skal disse oppgis i felt 12. Eksempler på slike rettigheter er beiterett ((eks. i utmark),
strandrett,jakt-og fiskerett, hugatrett, allmenningsrett, slåtteretto.l. Dersom du, din ektefelle eller barn under 18 år eier eller leier andre
eiendommer i kommunen eller i andre kommuner, skal gårds- og bmksnummer på dIsse oppgis i henholdsvis felt 13 og 14. I felt 15 skal detgis en beskrivelse av hvordan eiendommen blir brukt i dag. For landbrukseiendommer skal det trerngà om eIendommen drives med
husdyrhold, planteproduksjon el, I felt 16 skal du opplyse hva eiendommen skal bwkes til. Eksempel på slik bruk kan være erverv til fritids
formål, landbruksformål eller industri.

Feltene 17 -21
Skal eiendommen du søker konsesjon på brukes som tilleggsjord Iii eiendom du eier fra tør, må du oppgi gårds- og bruksnummer på denneeiendommen, I felt 18 skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktisk erfaring innen jord- og skogbruk du har.

Det trenger ikke à fylle ut felt 18 hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjonfordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

I felt 19 må du krysse av for om du vil forplikte deg til å bosette deg på eiendommen innen ett år og selv bo der i minst 5 år sammenhengende. Er ervervet i utgangspunktet konsesjonsfrilt på grunn av ekteskap, slektskap eller odelsrelt, og du søker konsesjon fordi du ikkeskal bosette deg på eiendommen, jf punkt A, mà du krysse av for dette alternativet i felt 19. Du kan gi nærmere opplysninger om bakgrunnenfor hvorfor du ikke skal bosette deg på eiendommen på side 3, under “Eventuelle tillegsopplysninger”, eller vedlegge eget brev.

Gjelder søknaden en jord- eller skogbrukseiendom, skal det i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden vurderes om delernødvendig med delingssamtykke etter § 12 i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordloven). I felt 20 må det derfor opplyses om
overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen enn den som nå overdras. Er det flere som søker konsesjon på samme
landbrukseiendom, mä det opplyses om søkerne er gift, samboere eller partnere i felt 21.

Fe1t22
Både du som ervervet og overdrageren mâ undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under 18 år eller umyndiggjorte - måvergen undertegne. Mvokater kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt foreligger

tDlR-359 B Landbruksdlrektoretet - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter
konseajonsloven av 28. november 2003 nr. 98
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/648 -14 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 25.01.2017 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Utvalg for oppvekst og omsorg  
11/17 Teknisk utvalg 08.02.2017 
 Kvænangen kommunestyre  

Boligpakke som rekrutteringstiltak 

Administrasjonssjefens innstilling 
1) Det holdes av møblerte leiligheter til korttidsleie for vikarer o.l. innen Etat for helse og 

omsorg. Skoleveien 2, Melen 9 (leilighet 1 og 12) og Stormoveien 19 (forbeholdt 
turnuslege). Det kan evt settes av flere leiligheter ved behov. 

2) For leilighetene Skoleveien 2 betales det normalt husleie etter normal sats, men det kan 
alternativt avtales leie på døgnbasis. Døgnpris settes til kr 100.  

3) Som rekrutteringstiltak kan det gis redusert husleie med ½ husleie i 1 år for deretter å gå opp 
til full husleie. Gjelder kun stillinger det er svært vanskelig å rekruttere til. Det må ha vært 
gjentatte utlysninger uten å få kvalifiserte søkere samt at det har vært vakanser i stillingen(e) 
over flere år.  

4) Som rekrutteringstiltak settes det særskilte priser for turnuslege og legestudenter som er 
markert lavere enn markedspris.   

 
Saksopplysninger 
Vi har som kjent store problemer med å rekruttere ansatte til stillinger innen helse og omsorg, 
særlig sykepleiere og leger. Det er mange faktorer som har betydning for rekruttering – lønn, 
bolig, arbeidsmiljø, få kontakt med aktuelle søkere, omdømmet vårt, mm. Vi må jobbe for å 
legge så godt til rette som vi kan på alle felt. En rimelig og god bolig har vært påpekt som viktig 
for ansatte som har kommet hit opp gjennom årene. I tillegg har også standarden betydning, og 
det bør gjøres et løft med standardheving i våre utleieboliger. Vi får mange tilbakemeldinger på 
at den ikke er bra nok.  
Det er viktig å få rekruttert nok sykepleiere. I dag er vi avhengig av vikarer fra byrå for å få 
hjulene til å gå rundt, og dette er svært dyr arbeidskraft. En sykepleier fra byrå koster kr 335 000 
mer i året enn en sykepleier ansatt i fast stilling med full ansiennitet på ordinære vilkår. Vi må 
også dekke husleien for vikarene fra byrå. Videre er det mer forutsigbart for driften å ha faste 
ansatte å forholde seg til. Også for pasienter og brukere er det av stor betydning at personalet er 
stabilt slik at de slipper å stadig måtte forholde seg til nye pleiere. 
Når det gjelder turnusleger og legestudenter er det viktig å legge godt til rette for dem slik at de 
trives og kan komme tilbake til oss på senere tidspunkt. Veldig mange av legevikarene vi har 
vært avhengig av opp gjennom årene er tidligere turnuskandidater som har kommet tilbake. I 
dag er det spesialpris til turnuslege på kr 5000 (ordinær husleie ville ha vært kr 7600). Det har 
alltid vært spesialpris på denne leiligheten selv om det ikke har vært formalisert gjennom 
vedtak. Vi har store rekrutteringsproblemer når det gjelder turnusleger og vi står her i en 



særstilling. Fra 1998 til og med 2014 hadde vi 19 halvår uten turnuslege, dvs 55 % av tiden i 
disse 17 årene. At vi da tilbyr en leilighet av passelig standard til full pris på kr 7600 pluss strøm 
og internett/tv (dvs et sted mellom kr 9 - 10 000 totalt) fremmer ikke rekrutteringen. I andre 
kommuner er det ulike løsninger med dette, i ca halvparten av andre kommuner vi kjenner til har 
de redusert husleie.  
Økonomisk sett vil dette på den ene siden gi kommunen litt mindre husleieinntekter, men 
dersom vi lykkes med rekrutteringen vil helse spare store lønnsutgifter slik at vi netto går i 
pluss. Stipulert redusert leie pr år vil være kr 107 000.  
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Høring på oppheving av vannscooterforskriften 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om bruk av vannscooter og lignende  
 

Vedlegg 
1 Høringsbrev om oppheving av vannscooterforskriften 
2 Forskrift som foreslås opphevet 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune avgir slik tilbakemelding på høringsforslaget: 
 
Kvænangen kommune mener det bør opprettholdes en nasjonal særlovgivning som regulerer 
bruken av vannscooter. Det er viktig å begrense støy og forstyrrelser i folks nærmiljø, viktige 
friluftsområder og sårbare områder for dyrelivet.  
 
Dagens forskrift om bruk av vannscooter og lignende har flere forhold som ikke er optimal med 
hensyn på å ivareta sikkerhet for brukerne, hensynet til andre interesser og mulighet for 
håndheving. Kvænangen kommune er derfor enig i at regelverket bør endres.  
 
Det må påregnes at en liberalisering av regelverket medfører en betydelig økning i bruken av 
vannscootere, men det er usikkert hvor stor denne veksten blir. Vannscooter har en annen 
brukskultur enn fritidsbåter, og selve kjøringen og tilhørende lek er formålet. Økt tilrettelegging 
for motorisert lek på sjø og vassdrag vil føre til mer støy og forstyrrelser, også i områder der 
man ønsker ro og stillhet. Dette kan ha konsekvenser for dyreliv, nærmiljø og friluftsinteresser. 
Mange av sjøfuglbestandene våre har gått sterkt tilbake i moderne tid. Særlig i yngle og 
hekketiden på våren og forsommeren vil fuglelivet være utsatt.  
 
Usikkerheten rundt hvordan den skisserte regelverksendringen slår ut, medfører at vurderingen 
av konsekvensene bygger på et usikkert kunnskapsgrunnlag. Ut fra et føre var perspektiv så bør 
ikke forslaget vedtas slik det foreligger. Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer 
bruken av vannscooter til områder som er egnet til formålet, og der konsekvensene for natur, 
nærmiljø og friluftsliv er minst mulig. Det ønskes primært en ordning der bruken av vannscooter 
bare tillates på spesielle områder satt av til formålet (motorcrossbaner). Da vil bruken av 



vannscooter styres til egnede arealer mens andre områder der slik ferdsel ikke vil være ønskelig 
holdes stengt. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bruk av vannscooter har lenge vært regulert av egne forskrifter som skiller bruken fra øvrige 
motoriserte fritidsfartøy. Dagens regelverk ble vedtatt i 2013. Før dette var det i Norge et totalforbud 
mot vannscooterkjøring der kommunene hadde en begrenset adgang lokalt til å åpne opp områder 
for vannscooterkjøring. Svært få områder ble åpnet. EFTA sitt overvåkningsorgan, ESA har hatt 
innvendinger både mot tidligere regelverk og nåværende.  
 
Dagens vannscooterforskrift (fra 2013) gjelder for bruk av vannscootere og lignende fartøy i Norges 
territorialfarvann og innenlands farvann, herunder elver, kanaler og innsjøer. Forskriften stiller i § 3 
først opp generelle regler om bruk av vannscooter med krav til CE-merking av vannscooter og krav 
til aktsom kjøring. Videre gir forskriften i § 4 og 5 hovedreglene om bruk av vannscooter. Disse 
reglene går kort sagt ut på at de særskilte restriksjonene for vannscooter ikke gjelder utenfor 
forbudsbelter på 400 meter i sjø og 500 meter i ferskvann. I forbudsbeltene er det tillatt med 
transportkjøring saktere enn 5 knop og med stø kurs for å komme seg ut og forbi forbudsbeltene. 
Transportkjøringen skal i utgangspunktet skje i farled. All kjøring er uansett forbudt i verneområder, 
elvestrekninger og innenfor oppmerkede badeområder.  
 
Ordningen fra 2013 er nå evaluert. Formålet med evalueringen har vært å vurdere om regelverket 
fungerer etter sin hensikt, og Vista Analyse, som gjennomførte evalueringen har sett nærmere på tre 
temaer: miljø, sikkerhet og kontroll. Rapporten konkluderer med at regelverket ivaretar hensynet til 
natur og friluftsinteresser. Videre konkluderes det med at regelverket ikke ivaretar de 
sikkerhetsmessige sidene ved bruk av vannscooter godt nok, og at regelverket ikke er utformet slik 
at det er mulig å håndheve og kontrollere. Til slutt konkluderer rapporten med at brukere og 
publikum opplever at regelverket er vanskelig å anvende i praksis.  
 
Klima- og miljødepartementet foreslår å oppheve forskrift av 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av 
vannscooter og lignende. Opphevingen medfører at den sentrale særreguleringen om bruk av 
vannscooter faller bort, mens de generelle reglene om fartøy i blant annet havne- og farvannsloven 
og småbåtloven fremdeles vil gjelde for bruk av vannscooter.  
 
Høringsbrevet og dagens forskrift er vedlagt.  
 

Vurdering 
Forslaget medfører særlovgivningen for vannscooter fjernes og at vannscooter likestilles med 
andre motoriserte båter.  
 
Ordningen fra 2013 har en rekke svakheter og vil være vanskelig å håndheve. For eksempel vil 
avstandskravet fra land på 400 meter flere steder bety at lovlig bruk bare kan skje i områder med 
bølgehøyde som overgår det fartøyet er konstruert for. Derfor er det rimelig å foreta justeringer. Vi 
vet likevel lite om hvordan omfanget av vannscooter og bruken vil utvikle seg dersom den likestilles 
med øvrige fritidsbåter.  
 
Regjeringens forslag vil åpne for mer vannscooterkjøring i høy fart nær land enn det som er 
tillatt innenfor dagens regelverk. Det vil også gi økt adgang til bruk av vannscooter på store 
vann og innsjøer. DVS de som er større enn 2 km2 og er åpen for bruk av båt med motor.  
 



Det er åpning i regelverket for å sette lokale begrensninger for å ivareta ulike hensyn, men det vil i 
de fleste tilfeller ramme all båttrafikk, og vil kunne føre til begrensninger for tradisjonell bruk av 
sjøen. Økt bruk av lokale regler kan oppleves som forvirrende for brukerne da det kan bli store 
forskjeller i den enkelte kommune.   
 
Regelverksendringen i 2013 medførte en stor liberalisering av bruken av vannscooter i norske 
farvann, og har ført til en økning i salget. Det må påregnes at en ytterligere liberalisering av 
regelverket medfører en betydelig økning i salget og bruken av vannscootere, men det er 
usikkert hvor stor denne veksten blir. Vannscooter har en annen brukskultur enn fritidsbåter, og 
selve kjøringen og tilhørende lek er formålet. Økt tilrettelegging for motorisert lek på sjø og 
vassdrag vil føre til mer støy og forstyrrelser, også i områder der man ønsker ro og stillhet. Dette 
kan ha konsekvenser for dyreliv, nærmiljø og friluftsinteresser. Mange av sjøfuglbestandene 
våre har gått sterkt tilbake i moderne tid. Særlig i yngle og hekketiden på våren og forsommeren 
vil fuglelivet være utsatt.  
 
Usikkerheten rundt hvordan den skisserte regelverksendringen slår ut, medfører at vurderingen 
av konsekvensene bygger på et usikkert kunnskapsgrunnlag. Ut fra et føre var perspektiv så bør 
ikke forslaget vedtas slik det foreligger. Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer 
bruken av vannscooter til områder som er egnet til formålet, og der konsekvensene for natur, 
nærmiljø og friluftsliv er minst mulig. Det bør være mulig å utarbeide en modell som ivaretar 
disse hensynene samtidig som det ikke er i strid med ESA sine krav. Vannscooter har en helt 
annen brukskultur enn de fleste fritidsbåter og det er derfor ikke urimelig at det reguleres av ulike 
regelverk.   



Forskrift om bruk av vannscooter og 
lignende

Dato FOR-2013-06-21-701

Departement Klima- og miljødepartementet

Publisert I 2013 hefte 9

Ikrafttredelse 01.07.2013

Sist endret FOR-2013-08-20-1005

Endrer

Gjelder for Norge

Hjemmel LOV-1998-06-26-47-§40

Kunngjort 24.06.2013   kl. 16.20

Korttittel Forskrift om bruk av vannscooter o.l.

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 21. juni 2013 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og 

småbåter § 40.

Endringer: Endret ved forskrifter 1 juli 2013 nr. 822, 20 aug 2013 nr. 1005.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder vannscootere og lignende motordrevne fartøy. Forskriften gjelder ikke 

undervannsscootere med elektromotor.

Forskriften gjelder i Norges territorialfarvann og innenlands farvann, herunder elver, 

kanaler og innsjøer.

§ 2. Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a. Vannscooter: En farkost med skroglengde mindre enn 4 meter, utstyrt med innenbords 

forbrenningsmotor som driver et vannjetaggregat som hovedfremdriftsmiddel, og som 

er konstruert for å bli betjent av en eller flere personer som sitter, står eller kneler på, 

fremfor i, skroget.

b. Lignende motordrevne fartøy: Vannmotorsykler, vannmopeder, motorisert surfebrett 

eller liknende.

c. Land: Fastlandet, samt øyer, holmer og skjær større enn 200 m² ved midlere høyvann.

§ 3. Generelle regler om bruk av vannscooter og lignende motordrevne fartøy

Bruk av vannscootere og lignende motordrevne fartøy som ikke er CE-merket er forbudt.

Fører av vannscooter og lignende motordrevne fartøy plikter å opptre aktsomt, slik at det 

ikke oppstår risiko for farlige situasjoner eller miljøskader. Ved kjøring i farled skal 

fartsretning følges.

Ved bruk av vannscooter og lignende motordrevne fartøy gjelder de nærmere 

bestemmelsene som er gitt om bruk av småbåter og fritidsbåter i og i medhold av lov 26. juni 

1998 nr. 47 om fritids- og småbåter. Det vises herunder til forskrift 3. mars 2009 nr. 259 om 

krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt.
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Det vises videre til Sjøveisreglene fastsatt i forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om 

forebygging av sammenstøt på sjøen, herunder særlig regler om vikeplikt mellom fartøy, 

samt forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø, samt 

forskrift 24. februar 1983 nr. 624 om begrenset fart ved passering av badende og om forbud 

mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder.

§ 4. Forbudssoner hvor det ikke er tillat å kjøre med vannscooter og lignende motordrevne 

fartøy

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø:

a. i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land,

b. i verneområder, og

c. i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder.

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i vassdrag, herunder 

innsjøer:

a. i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land,

b. i verneområder,

c. i et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder, og

d. i innsjøer mindre enn 2 km² jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og 

vassdrag § 4 tredje ledd.

0 Endret ved forskrift 1 juli 2013 nr. 822.

§ 5. Transportkjøring gjennom forbudsbeltene

Det er tillatt med transportkjøring gjennom forbudsbeltene for å komme seg fra land og 

ut til områder utenfor forbudsbeltene. Transportkjøring skal i utgangspunktet skje i farled. 

Dersom det ikke foreligger en farled nær stedet vannscooteren starter fra er det tillatt å kjøre 

ut gjennom forbudsbeltet utenom farled over en avstand på inntil 1000 meter på følgende 

vilkår:

a. det skal velges korteste mulige vei gjennom forbudsbeltet, og

b. man skal holde en avstand på minst 30 meter fra land, herunder ved passering av øyer 

og holmer etc., med mindre det er nødvendig å passere i nærmere avstand gjennom 

smale sund for å komme ut gjennom forbudsbeltet.

Transportkjøring i forbudsbeltet, både i og utenfor farled, skal ikke foregå i større 

hastighet enn 5 knop. Under transportkjøring skal det holdes så stø kurs som mulig, og det er 

ikke er tillatt med hopping på bølger, sikksakkjøring mellom andre fartøy, eller annen type 

adferd som kan forårsake risiko for sammenstøt.

Transportkjøring er uansett ikke tillatt i følgende områder:

a. verneområder,

b. elvestrekninger, og

c. innenfor badebøyene i oppmerkede badeområder jf. forskrift 24. februar 1983 nr. 624 § 

3.

§ 6. Adgang til å fastsette ytterligere forbudsområder

I særlige tilfelle der hensynet til natur, næring, sikkerhet eller støy tilsier det, kan 

departementet unntaksvis forby eller begrense bruk av vannscootere og lignende 

motordrevne fartøy i andre avgrensede områder enn de som er forbudt med hjemmel i § 4.

Departementet kan delegere myndighet etter første ledd til kommunen.

§ 7. Unntak
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Uten hinder av forbudene i denne forskrift er bruk av fartøy som nevnt i § 1 tillatt i 

forbindelse med:

a. politi-, rednings- og ambulansetjeneste, samt oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med 

hjemmel i lov,

b. forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,

c. marinarkeologiske og andre vitenskapelige undersøkelser, og

d. organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av motorsportklubber som er underlagt 

de bestemmelser og reguleringer som er fastsatt av Norges Motorsportforbund og 

Norges Idrettsforbund, på godkjente baner regulert etter plan- og bygningsloven eller i 

særlige tilfeller dersom departementet etter søknad gir tillatelse til det.

0 Endret ved forskrift 20 aug 2013 nr. 1005.

§ 8. Tilsyn og straff

Politiet og Statens naturoppsyn fører tilsyn og kontroll med at bestemmelsene gitt i eller i 

medhold av forskriften blir overholdt.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift eller medvirker 

til dette, straffes med bøter etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40a.

§ 9. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.

Side 3 av 3Forskrift om bruk av vannscooter og lignende - Lovdata

03.01.2017https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-701



 

 

 

 
Postadresse Kontoradresse Telefon* Naturforvaltnings-

avdelingen 

Saksbehandler 

Postboks 8013 Dep Kongens gate 20 22 24 90 90 Ernst Inge Espeland 

22 24 58 90 NO-0030 Oslo Org no.  
postmottak@kld.dep.no http://www.kld.dep.no/ 972 417 882  

 

 

 

 

Ifølge liste  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/1904 23.12.2016 

 

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften   

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om å oppheve forskrift 21. 

juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende.  

 

En oppheving av forskriften vil innebære at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt 

særregulering for bruk av vannscootere, men de generelle reglene for bruk av fartøy vil 

fremdeles gjelde for bruk av vannscooter. Forslaget innebærer at kommunene gis ansvaret for 

å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering av andre fartøy slik at de 

lokale interessene blir ivaretatt. Havne- og farvannsloven og motorferdselloven gir 

kommunene mulighet til å regulere bruken av vannscootere og øvrige fartøy etter lokale 

vurderinger. I høringsnotatet gis det en oversikt over slike bestemmelser og hvilke muligheter 

kommunene har til å fastsette lokale forskrifter, blant annet at:  

 

· Kommunene har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk 

av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt i medhold av 

loven.  

· Kommunene har i den sentrale fartsforskriften hjemmel til  å gi lokale forskrifter med 

fartsgrenser. Slike forskrifter vil gjelde alle fartøy og kan ikke forskjellsbehandle 

vannscootere. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, 

sikkerhet og hensyn til badende.  

· Kommunene har hjemmel i havne- og farvannsloven til å begrense bruk av alle fartøy, 

herunder fritidsfartøy, i deler av eller hele farvannet av hensyn til fremkommelighet, 

trygg ferdsel og forsvarlig bruk, herunder av hensyn til friluftsliv og miljø.  
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Høringsfristen er 23. mars 2017.  

 

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar på 

https://www.regjeringen.no/id2523612/. Dersom det skulle by på problemer kan høringssvar i 

stedet sendes til postmottak@kld.dep.no. 

 

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova, jf. også miljøinformasjonsloven, og blir 

publisert på nettsidene under høringsuttalelser.  

 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal 

sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende 

organisasjoner.  

 

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser 

 

1. Gjeldende rett og bakgrunn for forslaget 

I dag finnes det fartøy med tilnærmet lignende egenskaper som vannscooter, både når det 

gjelder fart og støy, som ikke omfattes av vannscooterregelverket, men som kun reguleres av 

de alminnelige regler for ferdsel til sjøs.  Regjeringen ser ikke behovet for å 

forskjellsbehandle vannscooter og andre fritidsfartøy, og har derfor besluttet å sende på høring 

et forslag om å oppheve vannscooterforskriften. Dette vil sikre et mer ensartet regelverk som 

er mer brukervennlig, samt lettere å håndheve. De alminnelige ferdselsregler til sjøs, som 

gjelder for alle fartøy, inneholder tilstrekkelige regler og fullmaktsbestemmelser for å sikre en 

fornuftig og trygg bruk av farvannene.  

 

Lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) har i § 40 en 

særbestemmelse om bruk av vannscootere og liknende mindre fartøy. Paragraf 40 ble sist 

endret i 2013, se Prop. 82 L (2012-13). Bestemmelsen har ikke selv regler om bruk av 

vannscooter, men den gir hjemmel for departementet (delegert til Klima- og 

miljødepartementet) til å gi forskrift med nærmere regler om bruk av vannscooter. Dette er 

gjort i den gjeldende forskriften av 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende 

(heretter kalt vannscooterforskriften). Reglene i forskriften er spesialregler for bruk av 

vannscooter som gjelder i tillegg til de generelle reglene om bruk av fartøy i blant annet 

havne- og farvannsloven og småbåtloven med forskrifter.  

 

Vannscooterforskriften gjelder for bruk av vannscootere og lignende fartøy i Norges 

territorialfarvann og innenlands farvann, herunder elver, kanaler og innsjøer. Forskriften 

stiller i § 3 først opp generelle regler om bruk av vannscooter med krav til CE-merking av 

vannscooter og krav til aktsom kjøring. Videre gir forskriften i § 4 og 5 hovedreglene om bruk 

av vannscooter. Disse reglene går kort sagt ut på at de særskilte restriksjonene for vannscooter 

ikke gjelder utenfor forbudsbelter på 400 meter i sjø og 500 meter i ferskvann. I 

forbudsbeltene er det tillatt med transportkjøring saktere enn 5 knop og med stø kurs for å 

komme seg ut og forbi forbudsbeltene. Transportkjøringen skal i utgangspunktet skje i farled. 

All kjøring er uansett forbudt i verneområder, elvestrekninger og innenfor oppmerkede 
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badeområder. Med hjemmel i § 6 kan vannscooterkjøring unntaksvis forbys eller begrenses i 

områder som ellers er åpne for kjøring. Denne myndigheten er delegert til kommunene. Uten 

hinder av forbudene i forskriften, er bruk av vannscooter tillatt i forbindelse med:  a. politi-, 

rednings- og ambulansetjeneste, samt oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov, 

b. forsvarets øvelser, forflytninger og transporter, c. marinarkeologiske og andre 

vitenskapelige undersøkelser, og d. organisert trenings- og konkurransekjøring i regi av 

motorsportklubber som er underlagt de bestemmelser og reguleringer som er fastsatt av 

Norges Motorsportforbund og Norges Idrettsforbund, på godkjente baner regulert etter plan- 

og bygningsloven eller i særlige tilfeller dersom departementet etter søknad gir tillatelse til 

det. Avslutningsvis gir forskriften i § 8 regler om tilsyn og straff for brudd på forskriften. 

 

Dagens regelverk ble vedtatt i 2013. Før dette var det i Norge et totalforbud mot 

vannscooterkjøring hvor kommunene hadde en begrenset adgang lokalt til å åpne opp 

områder for vannscooterkjøring. Svært få områder ble åpnet. EFTAs overvåkningsorgan, 

ESA, hadde innvendinger mot dette regelverket, og mente at de norske reglene var 

uforholdsmessig strenge sett i forhold til de interessene regelverket skulle beskytte. ESA har 

ikke hatt innvendinger mot det gjeldende regelverket fra 2013. En nærmere omtale av disse 

problemstillingene finnes i Prop. 82 L (2012-13). 

 

Som forutsatt ved lovendringen i 2013, gjennomførte Vista analyse mfl. en evaluering av 

vannscooterregelverket høsten 2014, se Rapport nr. 2014/49 fra Vista Analyse AS. Formålet 

med evalueringen har vært å vurdere om regelverket fungerer etter sin hensikt, og Vista 

Analyse har sett nærmere på tre temaer: miljø, sikkerhet og kontroll. Rapporten konkluderer 

med at regelverket ivaretar hensynet til natur og friluftsinteresser. Videre konkluderes det med 

at regelverket ikke ivaretar de sikkerhetsmessige sidene ved bruk av vannscooter godt nok, og 

at regelverket ikke er utformet slik at det er mulig å håndheve og kontrollere. Til slutt 

konkluderer rapporten med at brukere og publikum opplever at regelverket er vanskelig å 

anvende i praksis. Kystverket og Sjøfartsdirektoratet ble invitert til å komme med synspunkter 

på evalueringen og evt. foreslå endringer, samt formidle erfaringer med regelverket.  

 

Våren 2015 ga Miljødirektoratet en faglig anbefaling til KLD om hvordan rapporten fra Vista 

Analyse bør følges opp. I sin tilråding til departementet 20. mars 2015 anbefaler 

Miljødirektoratet at hovedprinsippene i dagens regelverk videreføres, og at det foreløpig ikke 

gjøres endringer i reglene om forbudsområder. Direktoratet mener at det av sikkerhetsmessige 

grunner kan vurderes om fartsbegrensningen på 5 knop for transportkjøring i 

forbudsområdene kan oppheves og harmoniseres med hva som gjelder for småbåter generelt. 

Videre mener Miljødirektoratet det bør vurderes å innføre registreringsplikt for vannscootere. 

Miljødirektoratet foreslår også informasjons- og holdningskampanjer, og at berørte 

direktorater har jevnlige erfaringsutvekslinger.  

 

I brev av 5. mars 2015 mener Kystverket det kan hevdes at bestemmelsene om forbudssoner, 

isolert sett med hensyn til sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet, innebærer en 

forskjellsbehandling av vannscooter i forhold til andre fartøy.  
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Sjøfartsdirektoratet påpeker i sin tilrådning av 2. mars 2015 at når hovedbruken av 

vannscooter må skje minst 400 meter fra land, vil det flere steder bety at lovlig bruk bare kan 

skje i områder med bølgehøyde som overgår det fartøyet er konstruert for. Videre uttrykker 

Sjøfartsdirektoratet bekymring for fartsbegrensningen på 5 knop for vannscootere ved 

transportkjøring i forbudssonen. Direktoratet mener at det fort vil kunne oppstå farlige 

situasjoner for både vannscooterføreren og annen trafikk hvis en vannscooter må holde lavere 

fart i en farled enn det som gjelder øvrig trafikk. Sjøfartsdirektoratet mener at de øvrige 

begrensninger tilknyttet transportkjøringen, som forbudet om sikksakk-kjøring og hopping, 

ivaretar hensikten med regelen slik at en egen fartsbegrensning for vannscooter ikke er 

nødvendig. 

 

2. Klima- og miljødepartementets forslag 

Klima- og miljødepartementet foreslår å oppheve forskrift av 21. juni 2013 nr. 701 om bruk 

av vannscooter og lignende. Opphevingen medfører at den sentrale særreguleringen om bruk 

av vannscooter faller bort, mens de generelle reglene om fartøy i blant annet havne- og 

farvannsloven og småbåtloven fremdeles vil gjelde for bruk av vannscooter. 

 

Klima- og miljødepartementet viser til at det i regjeringens politiske plattform (Sundvolden-

plattformen) er uttrykt at regjeringen vil fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud, 

herunder forbud mot vannscooter.  

 

Ulempene som kan oppstå ved bruk av vannscootere, kan variere mye mellom ulike 

landsdeler, særlig når det gjelder ulemper for friluftsliv langs kysten. Landskapet er svært 

ulikt, det varierer hvor tett hus og hytter ligger og hvor mye sjø- og landområdene blir brukt 

til andre fritidsaktiviteter. Disse og andre faktorer gjør at bruk av vannscootere skaper få 

konflikter i noen områder, mens det i andre områder kan være klare konflikter mellom bruk 

av vannscootere og andre interesser. Disse ulikhetene mener departementet taler for at 

kommunene gis ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering 

av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt. Som det blir redegjort for nedenfor, 

gir havne- og farvannsloven og motorferdselloven kommunene mulighet til å regulere bruken 

av vannscootere og øvrige fartøy etter lokale vurderinger.  

 

Grunnloven § 112 pålegger myndighetene å iverksette tiltak for å ivareta miljøet. Første ledd 

anviser myndighetenes plikt til å sikre bærekraftig bruk og vern av natur. Departementet går 

ikke nærmere inn på dette, og viser til den nylig behandlede meldingen til Stortinget, Natur 

for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld. St. 14 (2015-2016)). Annet ledd gir 

borgerne rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og 

iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har til et miljø som sikrer helse 

og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Parallellen til dette er 

naturmangfoldloven § 8, som pålegger myndighetene å ha kunnskap om både naturmangfold 

og effekten av planlagte tiltak som påvirker naturmangfoldet. En oppheving av 

vannscooterforskriften vil medføre at forbudssonene langs land hvor vannscootere hittil ikke 

har kunnet kjøre fritt, fjernes. Det er grunn til å tro at en slik liberalisering vil føre til økt 

vannscootertrafikk. Dette vil sannsynligvis øke potensialet for konflikter mellom 

vannscootere og andre interessegrupper slik som hyttefolk og fastboende, båtfolk og andre 
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utøvere av friluftsliv. Økt bruk av vannscooter antas også å kunne medføre visse negative 

effekter på natur, se Vista Analyse sin rapport om dette. Hvorvidt slike konflikter mellom 

ulike interesser eller uheldige følger for natur oppstår, vil i et langstrakt og variert land som 

Norge i stor grad bero på lokale forhold. Dette antar departementet at kommunen har bedre 

oversikt over enn sentrale myndigheter. Forslaget legger opp til at kommunene bruker noe 

ressurser på å kartlegge og avveie ulike hensyn, og at de kan vurdere å ta i bruk mulighetene 

som havne- og farvannsloven og motorferdselloven gir til lokal regulering.  

 

Etter departementets vurdering er det på bakgrunn av rapporten fra Vista Analyse liten grunn 

til å anta at endringene vil medføre alvorlig eller irreversibel skade på arter, naturtyper eller 

økosystem, jf. naturmangfoldloven §§ 8 og 9. Det vil imidlertid påhvile kommunene plikt til å 

vurdere den samlede belastning lokalt, slik at det ikke oppstår risiko for slik skade, jf. 

naturmangfoldloven § 10 (samlet belastning) og § 12 (miljøforsvarlig lokalisering). 

Tilsvarende vil kommunene i tråd med Grunnloven § 112 og med dette forslaget få plikt til å 

lokalt iverksette tiltak som ivaretar befolkningens rett til "et miljø som sikrer helsen".  Dette 

kan innebære å finne et alternativt område for bruk av vannscooter, som i tråd med 

naturmangfoldloven § 11 (miljøforringer betaler) kan medføre enkelte ulemper for brukere av 

vannscooter. Departementet legger til grunn at kommunene med sin kunnskap om lokale 

forhold og erfaring med arealforvaltning etter plan- og bygningsloven vil finne løsninger som 

i nødvendig grad avveier ulike behov, og som ivaretar de krav Grunnloven og 

naturmangfoldloven stiller.   

 

Klima- og miljødepartementet mener at rapporten fra Vista Analyse samt tilrådningene fra 

direktoratene viser at det er klare utfordringer med dagens regelverk. Disse utfordringene kan 

løses på ulike måter, og departementet har vurdert forskjellige alternativer. Når  

departementet nå foreslår å oppheve det sentrale regelverket om bruk av vannscooter, er det 

begrunnet i at reguleringen bør tilpasses de lokale forholdene, og departementet mener derfor 

at kommunene bør avgjøre hvilke begrensninger som eventuelt skal fastsettes.  

 

3. Regler om bruk av vannscooter etter oppheving av vannscooterforskriften 

Dersom særreguleringen for bruk av vannscootere oppheves, vil kjøring med vannscooter 

reguleres av de alminnelige reglene om fartøy. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste 

reglene for fartøy. I tillegg kan ferdsel med fartøy være begrenset i konkrete områder slik som 

områder som er vernet etter naturmangfoldloven, områder i tilknytning til akvakulturanlegg 

m.m. 

 

Motorferdselloven 

Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag inneholder regler for 

motoriserte fartøy som ferdes i innsjøer, bekker og åpne og islagte elver. Motorferdsellovens 

begrep "motorfartøy" inkluderer motoriserte fritidsfartøy og vannscootere. 

 

Etter lovens § 4 tredje ledd er ferdsel med motorfartøy som utgangspunkt tillatt på innsjøer 

som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 

kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan 

imidlertid bestemme at ferdsel helt eller delvis ikke skal være tillatt i disse områdene. 
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Kommunen kan begrense ferdselen til deler av en elvestrekning eller innsjø eller bare tillate 

ferdsel for visse båttyper, båter med begrenset hastighet eller motorstørrelse, til bestemte 

formål, til bestemt tid mv. Det kan f.eks. settes forbud mot bruk av vannscootere. Etter lovens 

§ 5 første ledd bokstav b kan kommunestyret gi forskrift om adgang til bruk av motorfartøy 

på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner. Dette er en 

adgang som bare skal brukes i spesielle tilfeller, f.eks. for nødvendig transport til hoteller, 

turiststasjoner og hytter som ligger slik til at de er avhengig av båt for å komme frem til de 

ordinære kommunikasjonsmidler. I forskriften kan det inntas bestemmelser om begrensning 

av hastighet, motorstørrelse mv.  

 

I § 8 i motorferdselloven sies det generelt at motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå 

aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker. 

Motorferdselloven har egne regler om kontroll og straff.  

 

Mer informasjon om reglene i motorferdselloven finnes på www.miljøkommune.no og 

www.miljødirektoratet.no. 

 

Havne- og farvannsloven 

Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) gir det juridiske 

rammeverket for regulering av, og tilrettelegging for, sikker sjøverts ferdsel i farvannet.  

 

Havne- og farvannsloven § 2 regulerer lovens geografiske virkeområde. Loven gjelder i 

utgangspunktet "her i riket, herunder i territorialfarvannet og indre farvann. For elver og 

innsjøer gjelder loven likevel bare så langt de er farbare med fartøy fra sjøen. Departementet 

kan i forskrift gi loven en videre anvendelse for elver og innsjøer enn det som følger av annet 

punktum", se nærmere nedenfor.  

 

Havne- og farvannsloven § 4 definerer fartøy som "enhver flytende innretning som kan brukes 

som transportmiddel, fremkomstmiddel, løfteinnretning, oppholdssted, produksjonssted eller 

lagersted, herunder undervannsfartøyer av enhver art". Denne definisjonen omfatter således 

også vannscootere, slik at havne- og farvannslovens regler og forskrifter fastsatt med hjemmel 

i loven gjelder ferdsel med vannscooter på lik linje med andre fartøy.  

 

Havne- og farvannsloven kap. 2 angir fordelingen av forvaltningsansvar og myndighet 

mellom stat og kommune. Hovedregelen er at forvaltningsansvaret og myndigheten etter 

loven tilligger departementet, med mindre noe annet er bestemt, jf. § 7.  Kommunene har i 

hht. § 9 ansvar innenfor det området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og 

bygningsloven, dvs. til en nautisk mil utenfor grunnlinjen (kommunenes sjøområde). Derimot 

tilligger det departementet ansvar og myndighet for hovedleder og bileder, selv om disse 

ligger i kommunenes sjøområde.  Flere av lovens bestemmelser som legger myndighet til 

departementet er delegert til Kystverket.   

 

Særlig om regulering av fart  

Kommunene har i dag hjemmel til å gi lokale fartsforskrifter med hjemmel i forskrift av 15. 

desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø (den sentrale 
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fartsforskriften). Denne forskriften er hjemlet i havne- og farvannsloven § 13 og gjelder i 

utgangspunktet i havner, farvann, elver og innsjøer som er farbare med fartøy fra sjøen.  I 

denne sammenheng vises det også til forskrift av 15. desember 2009 nr. 1549 om anvendelse 

av havne- og farvannsloven for elv og innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen. 

Denne forskriften gir fartsforskrifter og forbud mot ferdsel innenfor oppmerkede badeområder 

som er fastsatt med hjemmel i havne- og farvannsloven § 13 anvendelse også i elver og 

innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen. Med andre ord kan kommunene i dag gi 

lokale fartsforskrifter i havner og farvann, samt for elver og innsjøer uansett om de er farbare 

med fartøy fra sjøen eller ikke.  

 

Slike fartsbegrensninger kan gis både for deler av eller hele kommunens sjøområde. Både den 

sentrale fartsforskriften og lokale forskrifter om fartsbegrensning gjelder for alle typer fartøy, 

herunder vannscootere.  Unntak fra forskrifter om fart er uttømmende angitt i den sentrale 

fartsforskriften § 6. Dette medfører at det ikke er anledning til å gi forskrift om 

fartsbegrensning som bare gjelder for en fartøytype.  

 

Lokale fartsforskrifter som fastsettes av kommunene skal godkjennes av Kystverket før de gis 

virkning. Det er ikke fastsatt en felles nasjonal fartsgrense, men den sentrale fartsforskriften 

inneholder en generell aktsomhetsplikt om at fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse 

farten etter forholdene, samt ta hensyn til bl.a. badende, andre fartøy, strandlinjer etc. Videre 

er det forbudt å gå i større fart enn 5 knop innenfor en radius av 50 meter fra steder hvor 

bading pågår. Dette regelverket gjelder også for vannscootere.  

 

Særlig om bruk av farvannet  

Legalitetsprinsippet innebærer at reguleringer som innskrenker den frie ferdselen til sjøs må 

ha hjemmel i lov. Havne- og farvannsloven kap. 3 om bruk av farvannet inneholder 

bestemmelser knyttet til reguleringer ved bruk av farvannet. Det vises her til lovens § 14 som 

gir hjemmel til å regulere orden i og bruk av farvannet til både departement og kommune, jf. 

passusen "myndigheten etter loven", jf.  lovens ansvars- og myndighetsfordeling fastsatt i kap. 

2. Dette betyr at kommunene i dag har hjemmel til å forskriftsfeste begrensninger i bruk av 

farvannet når "hensynet til fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning 

av farvannet krever det". Slike begrensninger kan, på samme måte som fartsbegrensninger, 

gis for avgrensete deler av kommunens sjøområde. Videre kan slike begrensninger gjelde for 

konkrete aktiviteter, som f.eks. dykking, landing med luftfartøy eller annet. Kommunene har 

således allerede i dag et rettslig grunnlag for å kunne regulere orden i og bruk av farvannet i 

kommunens sjøområde, elver og innsjøer, så lenge disse er "farbare med fartøy fra sjøen" I 

havne- og farvannsloven § 42 har kommunen en tilsvarende hjemmel til å gi forskrift om 

orden i og bruk av havn når hensynet til effektiv og sikker havnevirksomhet krever det. 

 

I lovens forarbeider (Ot. prp. nr. 75 (2007-2008)) fremgår på s. 158 følgende:  

 

"Det kan således gis regler om bruken av farvannet og om orden og oppførsel i 

farvannet. Som eksempel kan nevnes regler om plassering av bøyer og andre 

fortøyningsinnretninger, oppankring, dumpeplasser, isbryting mv, flytting eller sikring 

av fartøyer og andre gjenstander, arrangementer, varsel om skader, dykkerarbeid, 
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passering av broer og kanaler, bruk av eller forbud mot seilbrett, luftfartøyer eller 

visse typer motorisert ferdsel og regler om opplag.  

…. 

Ordensforskriftene vil følgelig kunne sette forbud mot ulike aktiviteter som kan ha 

betydning for sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet.  

….. 

Det er nødvendig å avgrense kommunenes myndighet mot andre hjemler i loven, jf. 

reservasjonen "hvis ikke annet er bestemt i eller i medhold av loven". Adgangen til å 

gi ordensforskrifter i farvannet må avgrenses mot statens myndighet til å gi 

trafikkreguleringer i medhold av § 13".  

 

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 14 annet ledd har departementet gitt forskrift om 

adgangen til å fastsette forskrifter i medhold av bestemmelsens første ledd. Det vises her til 

forskrift av 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale 

forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner (ordensforskriften). Det er i dag valgfritt 

for kommunene om de ønsker å fastsette ordensforskrift, men dersom slik forskrift fastsettes 

må det benyttes en obligatorisk mal som følger som vedlegg til ordensforskriften. For 

kommuner som allerede har ordensforskrift, er det satt en overgangsperiode på tre år for å 

endre eksisterende ordensforskrifter i samsvar med den nye forskriften. Endringen må være 

foretatt innen 1. januar 2017.   

 

Det følger av § 3 første ledd i ordensforskriften at en kommune som utgangspunkt selv kan 

fastsette sin lokale ordensforskrift uten godkjenning av Kystverket. Dersom en kommune 

ønsker å ta inn andre reguleringer enn de som er fastlagt i malen, skal imidlertid forskriften 

godkjennes av Kystverket før forskriften kan gis virkning. 

 

Ordensforskriften har i dag ikke egen bestemmelse for  å regulere bruk av fritidsfartøy, slik 

som den f.eks har for start og landing med luftfartøy, dykking mv. For å tydeliggjøre at det 

kan fastsettes lokale bestemmelser om dette foreslås det at forskriftsmalen tilføyes en 

bestemmelse om slik bruk, jf. vedlagte endringsforslag. Dette vil også innebære at det ikke 

kreves sentral godkjenning fra Kystverket for denne type lokale reguleringer.  

 

 

Hensyn som kan vektlegges ved fastsetting av fartsforskrift og ordensforskrift 

Når det gjelder hvilke hensyn/momenter som kan vektlegges når det gis reguleringer knyttet 

til fart og orden i og bruk av farvannet med hjemmel i havne- og farvannsloven §§ 13 og 14, 

må dette, i tillegg til det som fremgår av hjemmelsbestemmelsene selv, vurderes i samsvar 

med lovens formålsbestemmelse i § 1 første ledd som lyder som følger:  

 

"Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk 

av forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene 

og andre næringer".  

 

I Ot. prp. nr. 75 (2008-2008) side 149 om merknader til de enkelte paragrafer sies følgende 

om § 1:   
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"Etter første ledd er et av hovedformålene med loven å legge til rette for «god 

fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i 

samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer». 

 

Målsetningen om «trygg ferdsel» sikter først og fremst til at ferdsel i farvannet 

innenfor lovens geografiske virkeområde skal være sikker for fartøyer og andre som 

bruker eller oppholder seg i farvannet. Grunnstøtinger, kollisjoner og andre 

sjøulykker kan bl.a. medføre tap av menneskeliv eller akutt forurensning med skade på 

miljø og eiendom som følge. 

 

«God fremkommelighet» innebærer en målsetning om at det skal legges til rette for 

uhindret og trygg ferdsel. Utbedring av farledene for å sikre at disse har en 

tilstrekkelig bredde, dybde, seilingshøyde og oppmerking tilpasset trafikkomfang og -

type er sentrale virkemidler for å nå dette målet. I loven vil særlig kapittel 4 om 

tillatelser til tiltak være viktig for å nå dette målet. 

 

Loven skal videre legge til rette for «forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet». 

Loven er dermed også et redskap som legger grunnlaget for avveininger av ulike 

brukerinteresser i kystsonen. For eksempel er det i § 29 gitt bestemmelser om at 

myndighetene etter loven kan tillate tiltak iverksatt selv om de kan føre til vesentlig 

ulempe for annen bruk og utnytting av farvann, mot at tiltakshaver pålegges visse 

kompensasjons- eller erstatningsordninger. 

 

God fremkommelighet og annen forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet er av 

vesentlig betydning for havnevirksomhet, for verdiskapingen i næringslivet ellers, og 

for mer generelle samfunnshensyn som for eksempel fritidsfiske og friluftsliv". 

 

Havne- og farvannslovens hovedformål er å sikre at farvannet er trygt og fremkommelig for 

fartøy og andre som bruker farvannet. Omtalen av friluftsliv i Ot. prp. nr. 75 (2008-2008) 

ovenfor, er tolket som at friluftsliv på landsiden kan tillegges vekt ved fastsettelse av 

reguleringer etter loven.  

 

Lovens formålsbestemmelse omtaler også "allmenne hensyn" som et forhold som skal 

vektlegges. Av forarbeidene Ot. prp. nr. 75 (2007-2008) s. 33 og 34 fremgår det at 

miljøhensyn er omfattet av begrepet "allmenne hensyn". Det kan imidlertid stilles spørsmål 

om også f.eks. støyforurensning fra aktivitet på sjøen som oppfattes som sjenerende for 

landsiden, kan sies å være miljøhensyn som skal hensyntas ved utøvelse av myndighet etter 

havne- og farvannsloven. I forarbeidene fremgår det at "loven er ….. også et redskap som 

legger grunnlaget for avveininger av ulike brukerinteresser i kystsonen". "Kystsonen" må i 

denne sammenheng forstås som en sone som omfatter de sjø- og landområder som står i 

innbyrdes direkte samspill bruksmessig, slik at det vil kunne være forsvarlig å gi virkninger 

for landsiden vekt ved utøvelse av offentlig myndighet etter havne- og farvannsloven. Det må 

foretas en avveining av de ulike hensyn og interesser som skal ivaretas ved fastsettelse av 

eventuelle begrensninger i bruken av farvannet. Interessen knyttet til bruk av farvannet, må 

vektes mot de interesser som gjør seg gjeldende på landsiden som f.eks. interessen i å ivareta 



Side 10 

 

et godt friluftstilbud eller hensynet til fastboende og hyttebeboere i kystsonen når det gjelder 

for eksempel sjenerende støy fra fartøy. I denne vurderingen vil det være avgjørende at en 

regulering av bruken av fartøy vil bidra til å redusere for eksempel støyulempene, og at en slik 

regulering står i et rimelig forhold til de byrdene brukergruppen i farvannet påføres. Dette må 

vurderes konkret knyttet til et aktuelt farvann i den enkelte kommune, og det er opp til den 

enkelte kommune å innføre en regulering av bruk av farvannet i tråd med rammene i havne- 

og farvannsloven.  

 

Kommunene kan etter dette regulere bruk av vannscooter på flere måter innenfor de rettslige 

rammene som er angitt over. Det kan fastsettes lokal forskrift om fartsbegrensning bl.a. av 

hensyn til virkningene av sjøtrafikken for landsiden slik som det fremkommer ovenfor. Dette 

kan typisk være aktuelt i skjermede innaskjærsmiljøer med høy attraksjonsverdi for 

rekreasjon, opphold, fortøyning og friluftsliv o.l., men også generelt av hensyn til områder 

med hyttebebyggelse der hensynet til å unngå fare for liv og helse ved opphold i strandsonen 

eller for å unngå forstyrrende støy kan tilsi at farten må begrenses. Slike fartsforskrifter kan 

som nevnt ikke begrenses til bare å gjelde for vannscootere, men vil gjelde for alle fartøy.  

 

Kommunene kan videre fastsette forskrift om orden i og bruk av farvannet der det kan gis 

særlige regler om bruk av vannscooter og andre fritidsfartøy. Forskriftsmalen for slike lokale 

ordensforskrifter  er som nevnt ovenfor foreslått endret slik at denne type bestemmelser ikke 

krever sentral godkjenning fra Kystverket. Eksempler på regulering av bruk av fritidsfartøy, 

herunder vannscooter, kan være forbud mot bruk i bestemte områder, f.eks. i tett trafikkerte 

områder for å unngå fare for ulykker, av hensyn til støy i f.eks. trange sund, bukter og viker 

med hyttebebyggelse eller som er særlig attraktive for friluftsliv. Bruk av fritidsfartøy kan 

også begrenses til en nærmere fastsatt avstand fra land av hensyn til støy, fare for sammenstøt, 

konflikt med badende o.l. Prinsippene som er nedfelt i naturmangfoldloven kapittel II skal 

legges til grunn som retningslinjer ved fastsetting av slik regulering.  

 

Kommunens adgang til å fastsette både forskrift om fartsbegrensning og ordensforskrift gir 

tilsammen utstrakte muligheter for å regulere bruk av fritidsfartøy, herunder vannscooter, etter 

havne- og farvannsloven.   

 

Småbåtloven 

Lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) inneholder blant annet krav 

til småbåter og fritidsbåter. Krav til fritidsbåter og utrustningen av disse fremgår av kap. 3 i 

loven. Lovens krav til småbåter og fritidsbåter gjelder også for vannscootere. Videre gir loven 

krav til førere og til bruk av fritidsbåt. Lovens regler utfylles her av forskrift av 3. mars 2009 

nr. 259 om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt, og forskrift av 1. 

desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (sjøveisreglene).  

 

Departementet har i samråd med Samferdselsdepartementet og Nærings- og 

fiskeridepartementet vurdert at forskrift 24. februar 1983 nr. 624 om begrenset fart ved 

passering av badende og om forbud mot ferdsel m.v. innenfor oppmerkede badeområder bør 

oppheves. Forskriftens bestemmelser er tatt inn i den sentrale fartsforskriften.  
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4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det brukes i dag få midler til administrasjon av vannscooterregelverket, og en oppheving vil 

således ikke frigi nevneverdig med ressurser. Kommunene har allerede i dag hjemmel i 

havne- og farvannsloven og motorferdselloven til å gi lokale reguleringer om bruk av farvann 

og fartøy. Kommuner som jobber for å begrense konflikter mellom vannscootere og andre 

brukergrupper, kan måtte øke ressursbruken. Departementet mener at disse kostnadene må 

dekkes av kommunen innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer. 

 

Det gjeldende regelverket om bruk av vannscooter, gir klare begrensninger for 

vannscooterbruken. Det er derfor grunn til å mene at en oppheving av vannscooterforskriften 

vil føre til at flere vil bruke vannscooter. Dette kan kreve noe økte ressurser til kontroll og 

håndheving. Hvorvidt flere vannscootere vil føre til flere ulykker er noe usikkert. Det finnes 

ingen statistikk i Norge som viser når vannscootere har vært involvert i ulykker. Statistikk fra 

den amerikanske kystvakten kan tyde på at vannscootere er overrepresentert i 

ulykkesstatistikken, se 2015 Recreational Boating Statistics U.S. Coast Guard og U.S. 

Department of Homeland Security. Ved ulykker oppstår det kostnader for samfunnet. Slike 

ulykkeskostnader omfatter bl.a. medisinske, materielle og administrative kostnader og 

produksjonsbortfall. Kostnaden ved et dødsfall er av Transportøkonomisk institutt beregnet til 

30 220 000 kroner, og kostnaden for en hardt skadet er beregnet til 10 590 000 kroner, se TØI 

rapport 1053/2010. Departementet legger til grunn at endringen i regelverket vil gi økt salg av 

vannscootere, og økt bruk av vannscootere. Dette vil trolig innebære at man får noe økt 

ulykkesforekomst, og således noe økte kostnader for samfunnet knyttet til disse. Det er 

imidlertid vanskelig å gi et presist anslag. Det er ikke forventet at opphevingen av 

vannscooterforskriften vil gi et vesentlige endringer i behovet for veiledning og kontroll.  

 

5. Forslag 

Departementet foreslår forskrift om oppheving av forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av 

vannscooter og lignende, med ikrafttredelse 1. mai 2017. Departementet foreslår videre 

endring i forskrift 2. november 2012 om bruk av mal og godkjennelse av kommunale 

forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner, jf. vedlegg.  

 

Med hilsen  

 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør Ernst Inge Espeland 

 seniorrådgiver 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

Vedlegg: Utkast til forskrift om endring av forskrift av 2. november 2012 nr. 1040 om bruk av 

mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 
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Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte gnr/bnr 
46/26- Charles Henriksen 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
jfr. § § 5 e) ,§ 6 og § 7. 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad 

 

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 fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland 
gnr/bnr 46/26 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/2 og 46/16. til fritidsbolig på 
eiendom gnr/bnr 46/26.  
 
Gyldighet: Dispensasjonen gjelder utvidet bruk av tillatelse gitt i delegert vedtak 

nr. 32/16, datert 22.03.2016 og er bare gyldig sammen med 
originalvedtaket som er utstedt i to eksemplarer.  

Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 
46/26. Trase fremgår av kartet i delegert vedtak 32/16, datert 
22.03.2016.  

Vedhogst: De aktuelle teigene fremgår av kartet i delegert vedtak 32/16, datert 
22.03.2016. 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. 

Personer: Tillatelsen gjelder for  



Charles Henriksen 
Christoffer Høyer 
Markus Henriksen Høyer  

Type 
kjøretøy  og 
antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy 
samtidig inkludert tillatelse gitt i delegert vedtak nr. 32/16, datert 
22.03.2016.  

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, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Charles Henriksen har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og 
utstyr fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 46/26 og henting av ved fra 
eiendom gnr/bnr 46/2.  
 
Hytta eies av søster til Charles. Hunn og ektemann/samboer har i vedtak 22.03.2016 fått 
tillatelse til å bruke to scootere for transport av utstyr og bagasje til hytta samt henting av ved. 
 
Det søkes om 3-årig tillatelse. Det søkes om at den skal omfatte Charles Henriksen og sønnene 
Christoffer Høyer og Markus Henriksen Høyer.  
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen og § 6 
som behandles av teknisk utvalg. Søknaden behandles samlet i utvalget. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses 
som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted 
enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i 



bestemmelsen, er det opp til kommunen å vurdere behovet for transporten opp mot mulige 
skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 6 sier følgende ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et 
annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 
kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 
turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal 
transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen til et minimum.” 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje 
etter angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet 
som kan påvirke naturverdier. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i området om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med 
grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det vedtatt at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte 
hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette har blitt praktisert som to scootere om gangen og 
ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den aktuelle snøscooteren må ha med 
originaldokumentet. Det utsendes maksimalt to dokument for hver hytte. 
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og 
Nordreisa. §5 saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 snøscootere per 
hytte på Meiland og Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også 
behandler søknader etter §6 på vegne av begge kommunene. 
 
 

Vurdering 
Hytta eies av søster til søker og det er gitt tillatelse til bruk av to scootere for transport til hytta 
og henting av ved til samme hytte. Dette tilsier at behovet for transport av varer og utstyr til 
hytta bør være dekket gjennom denne tillatelsen og i så fall er det ikke rom for å innvilge 
søknaden.  
 
Kommunen har generelt vært liberal med å tillate at også mer perifere slektninger enn nærmeste 
familie kan få tillatelse til slik transport når de skal benytte seg av ei slik hytte. Avstanden ut til 
Meiland er mer enn ei mil og det er nokså mye stigning. Derfor er det vanskelig å benytte seg av 
hyttene her ut uten motorisert transport. Søker har sterk tilknytning til plassen og har vært mye i 
området. Faren Karstein Henriksen har mye eiendom på Meiland.  
 
Det er ikke åpning i regelverket for normal persontransport, så personer som ikke får plass på 
scooteren sammen med bagasje og utstyr må gå eller benytte båt for å komme til Meiland. Bruk 
av båt kan være problematisk om vinteren. Forskriftens § 5 1. ledd pkt c) åpner for at hytteeier 



(herunder nærmeste familie) kan få tillatelse til å transportere utstyr og bagasje til hytter som 
ligger mer enn 2,5 km fra veg. Charles og sønnene hans som nå søker om tillatelse til transport 
til samme hytte omfattes ikke av begrepet «hytteeier og nærmeste familie». Søknaden må derfor 
behandles etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen ei forskriftens § 6. Den er vesentlig 
strengere. En forutsetning for å innvilge slike søknader er at det kan vises til påviser et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Ei utfordring i denne saka er at kommunen har tildelt to tillatelser til denne hytta fra før. Dermed 
er «kvoten» brukt opp i forhold til den etablerte praksisen og med avtalen vi har med Nordreisa 
kommune om antall tillatelser Kvænangen kan innvilge. Dette kan løses med at dispensasjonene 
ikke kan benyttes samtidig. DVS at Charles må ha med seg originalvedtaket fra Anne Marte for 
at tillatelsen skal være gyldig. Det blir noe uryddig og kan være vanskelig å kontrollere for 
oppsynsmyndigheten.    
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og 
regnes som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er 
strengt nødvendig for å frakte veden ut av skogen.    
 
Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene. Det og kan derfor gis til 
utgangen av 2019-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og 
Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 



Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. For at ikke det skal 
åpnes for flere kjøretøy til ei hytte enn den etablerte praksisen på to, så innvilges det bare 
tillatelse slik transport under forutsetning av at vedtaket gitt til samme hytte i delegert sak nr 
32/2016, 22. mars 2016 medbringes, og at det aldri kan benyttes mer enn to kjøretøy samtidig 
for transport til hytta på gnr/bnr 46/26.  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G)
Referansenummer: TYVMU3

Registrert dato: 06.01.2017 15:54:33

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

22.09.1971
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Charles Henriksen
Etternavn

Henriksen
Adresse

Nordveien 45
Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY
Telefon

97104285
Mobil

E-post

chenriksen@123.no
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Nei
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Cristoffer  Høyer 92852843 
Markus Henriksen Høyer  

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Snøscooter
Registreringsnummer

fk4313 
zz6890 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring T Kjelke

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Snødekt mark/islagt vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
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Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

05.01.2017 31.12.2017 00 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

3

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport av utstyr og bagasje til hytte
T Transport av ved
Nærmere opplysninger om formål

Behov for ledsager
¤ Nei

Hytta

Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
¤ Eier
Gårdsnr

46
Bruksnr

26
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Opplysninger om hytteeier
 

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Gjeldende trase Oksfjord-Meiland
Og til Valnhamn for nødkjøring
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Grunneier(ne)s navn

Karstein M.Henriksen 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
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Forklaring til feltene
 

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
Du trenger ikke søke for nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Lov om
motorferdsel § 4 nevner også flere generelle tillatelser.Det finnes også enkelte andre regler for generell adgang til motorferdsel på bar mark og på
vinterføre.

Gjelder søknaden leiekjøring
Leiekjøring er transporttjenester mot betaling (i ervervsmessig øyemed).

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

E-post
Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.

Kjøretøytype
Hvis du velger Annet, må du beskrive med egne ord.Det må sendes egen søknad for hver kjøretøytype.

Antall turer denne perioden
Oppgi hvor mange turer du regner med å ta pr. år i løpet av søknadsperioden.

Beskrivelse av hyttas beliggenhet
Hvis beliggenheten fremgår tydlig av kartet som legges ved, behøver du ikke gi skriftlig beskrivelse.

Grunneier(ne)s navn
Oppgi navn på den/de som eier området det skal kjøres i. Grunneier(ne)s tillatelse kreves før kjøring kan finne sted, se lokale retningslinjer.



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/104 -169 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 18.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/17 Teknisk utvalg 08.02.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for preparering av skiløype- 
Badderen Bygdelag 

Henvisning til lovverk: 
-Motorferdselloven, forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 6 og 
7. 
-Naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilger 
Kvænangen kommune søknad fra Badderen bygdelag til bruk av snøscooter til preparering av 
lysløypa i Sætra.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Områder: Lysløypa ved Sætra boligfelt i Badderen. Kart fremgår av 

saksutredningen. Det tillates også kjøring i rett linje fra boligfeltet, 
forbi barnehagen og bort til lysløypa. Denne kjøringa skal foregå i lav 
hastighet (20 km/t) og uten rusing av motor og kraftige akselerasjoner. 

Personer: Leo Ditlefsen 
Tom Cato Larsen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy 
om gangen.  

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i 
perioden 5. mai – 30 juni.  
Det kan bare kjøres når det er snøforhold til å opprettholde skiløype.   

Utstyr Prepareringen skal foregå med slodd eller sportrekker 
 
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. 
 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, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

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

Saksopplysninger 
Badderen bygdelag har søkt om tillatelse til å benytte snøscooter for å preparere lysløypa i 
Sætra. Lysløypa er vist i kartet:  

 
 
Preparering av skiløyper for allmennheten har direktehjemmel i den nasjonale 
moterferdselforskriftens § 3 første ledd pkt e). når det foretas av kommuner, hjelpekorps, 
idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Andre som skal preparere løyper må eventuelt søke i 
henhold til forskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse i § 6.  Den sier følgende ”I 
unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker påviser 
et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før 
eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper i 
forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” Siden bygdelag ikke er nevnt i 
§ 3 så må bygdelag søke særskilt tillatelse.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje 
etter angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 



som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
Leo Ditlefsen og Tom Cato Larsen skal stå for selve kjøringen. De bor i feltet like ved. Det 
søkes også om tillatelse til å kjøre med snøscooter direkte fra disse to boligene for å slippe å 
laste scooterne opp på tilhengeren for å frakte dem noen hundre meter.  

 
Vegen i boligfeltet er kommunal. Forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel 
(snøscooter) på offentlig veg gir et generelt forbud mot bruk av snøscooter på offentlig veg. 
Regionvegkontoret kan eventuelt gi tillatelse ved forskrift til slik ferdsel.  

Vurdering 
Den aktuelle løypa er mye brukt og den er opparbeidet og det er satt opp lys. Tidligere så var det 
idrettsalget som stod for preparering av denne løypa.  Nå har bygdelaget overtatt. Idrettsalg har 
direkte hjemmel, så den eneste forskjellen fra tidligere er at det nå er bygdelaget som gjør 
jobben.  
 
Bestemmelsene etter § 6 er strenge og flere betingelser må være oppfylt for å innvilge en slik 
søknad. Trekking av skispor ses på som et godt tiltak som vil komme allmennheten til gode, og 
er et godt tiltak for å fremme folkehelse. Snøscooter eller tråkkemaskin vil være nødvendig for å 
få gjort jobben.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg derfor til eventuelle forstyrrelser av sårbare arter som følge av 
støy og ferdsel. Ferdselen vi ha et begrenset omfang og det er etablert ei lysløype her med mye 
annen ferdsel. Ferdselen vil ikke ha vesentlig konsekvens for naturmiljøet, og 
naturmangfoldlovens bestemmelser vurderes ikke nærmere. Siden formålet er å trekke spor til 
skigåere så vil tiltaket være positivt for friluftslivet.  
 



Søker viser til et særlig behov som ikke kan løses på andre måter og ikke knytter seg til 
turkjøring. Konsekvensene for mennesker og miljø synes å være akseptable. Vilkårene i 
forskriften for å kunne gi dispensasjon er derfor oppfylt. Rådmannen mener søknaden bør 
innvilges.  
 
Transport fra boligfeltet og ned til løypa omfatter en kort strekning. Mye av denne ferdselen 
foregår i tettbebygd område og vegen i boligfeltet må krysses. Det må derfor tas særlig hensyn 
til omgivelsene for å unngå støy og farlige situasjoner. Det må derfor holdes lav hastighet og 
rusing av motoren og kraftige akselerasjoner må unngås.      



Badderen Bygdelag 10.01.2017

v/lris Solheim

Sætra32

9162 Sørstraumen

Kvænangen Kommune

V/ Ãsmund Austerheim

SØKNAD OM DISPANSASJON FOR TRÃKKING AV LYSLØYPE

Badderen Bygdelag overtok drifta av lysløypa da idrettslaget avsluttet sin virksomhet for noen år

siden. Lysløypa ligger like ved boligfeltet og de som skal tråkke løypa bor i feltet. Vi søker derfor

samtidig om lov  å  kjøre fra huset og bort til løypa. Legger ved kart som viser hvor de bor i forhold til

l¢YDa.

De som skal utøve denne jobben er:

Leo Ditlefsen FK 4754 eller FK6399

Tom Cato Larsen FK 9033

Vi håper på et snarlig svar.

Med hilsen

Badderen Bygdelag

Cláåal lwdm
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1943/8/4. Åpning av grustak i Jøkelfjord 

Henvisning til lovverk: 
 
Kommuneplanbestemmelsene, pkt. 1 
Plan- og bygningsloven § 12-1 «Reguleringsplan» 
 

Vedlegg 
1 Situasjonsplan 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, gis Isbresenteret AS dispensasjon fra kravet om 
reguleringsplan til gjenåpning av det kommunale grustaket på eiendommen 8/4 i Jøkelfjord.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det søkes om dispensasjon fra kravet om reguleringsplan, for gjenåpning av et eldre kommunalt 
grustak på gnr 8, bnr 4 i Jøkelfjord, tidsbegrenset ut 2018. Dette i forbindelse med uttak av 
masser under etablering av et reiselivsprosjekt, Isbresenteret AS. Det ønskes å ta ut inntil 
2000m3 fyllmasser. Transportstrekning på ca. 6 km (12 km tur-retur). Saken har vært sendt på 
høring til statlige og regionale myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, jf. PBL § 19-1.  
 
Det ble sendt et nytt høringsbrev 07.12.2016, denne kun sendt til Alta Kraftlag. Svarbrev ble 
mottatt 11.01.2017, og Alta Kraftlag gjør oppmerksom på følgende: «Alta Kraftlag SA har 
høyspentlinje over eiendommen. Vi ønsker ikke at det tas ut masser direkte under linjetrasé eller 
rundt mastepunkter. Om det skal ferdes maskiner nær ved linja må Alta Kraftlag kontaktes hver 
gang. Eventuelt flytting av en slik HS-linje vil medføre anleggsbidrag og må håndteres etter en 
direkte henvendelse til Alta Kraftlag»  
 
 
 



 
Nabovarsel: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Miljø: 
I Kvænangen Kommunes kommuneplan er det aktuelle området betegnet som et planlagt 
boligområde. En tillatelse vil være avhengig av en dispensasjon i fra Kommunedelplanen. Det er 
spredt bebyggelse og fritidsboliger/boliger i nærliggende områder.  
 
Reindrift: 
Høringsbrev har blitt sendt til reinbeitedistriktet i område, Silvetnjárga. Av svarbrev mottatt 
29.09.2016 kommer det fram at de ikke har noen innvendinger mot tiltaket.  
 
Kulturminner: 
Høringsbrev har blitt sendt til Troms Fylkeskommune. Av svarbrev mottatt 31.08.2016 kommer 
det fram at de ikke har noen innvendinger mot tiltaket.  
 
Risiko og sårbarhet: 
I følge karttjenesten NGU/løsmasser (http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=1943) 
består området av breelvavsetning, randmorene og tynn morene.  
 
Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også 
slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, 
også som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i 
nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen 
registreringer av arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
 

Vurdering 
 
Grustaket i Jøkelfjord vil gi en transportstrekning på 6 km (12 km tur-retur), som nevnt under 
«saksopplysninger» i dette dokumentet. Alternativet vil være å transportere masser fra 
Badderen, som er ca. 35 km unna (altså 70 km tur-retur). Dette vil gi betydelige merkostnader 
og økt transporttid. 
 
Det er ikke bygd noen boliger i det avsatte formålsområde etter at kommuneplanen ble vedtatt. 
Det har tidligere vært tatt ut masser fra grustaket. 
 
 
 

http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=1943
http://www.miljostatus.no/


 
En eventuell tillatelse vil begrense seg til 2000m3, som er en relativ liten mengde, og vil være 
tidsbegrenset ut 2018. Kommunen anser muligheten for å ta ut masser i Jøkelfjord som viktig. 
Alternative masseuttak vil gi store transportkostnader og lang transportvei.  
 
Det er ikke kommet noen innvendinger mot tiltaket fra noen av høringspartene, bortsett fra Alta 
Kraftlag, som har satt noen betingelser vedrørende aktivitet på eiendommen. Disse betingelsene 
er dog ikke til hinder for at grustaket kan gjenåpnes.  
 
Før igangsetting av tiltaket vil det anmodes om at ansvarlig utførende søker om tillatelse fra 
kommunen, og avklarer med Alta Kraftlag om drift av grustaket.  
 
Kommunen vurderer det dithen at fordelene er klart større enn ulempene ved å tillate tiltaket.  
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Per Jørstad 

Ugleveien 20 

9512  ALTA 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 105/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/237-9 2544/2016 600 06.09.2016 

 

1943/12/32 Søknad om tillatelse til tiltak. 

 

Saksopplysninger:  

Per Jørstad søker om byggetillatelse til oppføring av fritidsbolig på eiendommen 12/32 i 

Burfjord. Fritidsboligen er på ca. 40m2 BYA. Magnus Skum (org.nr. 970 224 467) skal være 

ansvarlig søker, prosjekterende og utførende for tiltaket. Tiltaket har beliggenhet i strandsonen 

(PBL § 1-8) og kommuneplanens LNF-A område, og det må derfor søkes dispensasjon for å 

kunne tillate fritidsboligen. Søknaden har vært sendt på høring jf. PBL § 19-1 til berørte 

myndigheter, og det har ikke kommet noen uttalelser.  

 

 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  

 

Ansvarsrett: 

Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd. 

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes, jf. PBL § 23-4. 
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Byggegrunn/miljøforhold: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for løsmasser 

(http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=1943). Der er det registrert skredmateriale i 

det aktuelle området. Søknaden ble sendt til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) og det 

har ikke kommet noen uttalelser fra de mtp. sikker byggegrunn. Kommunen kan derfor ikke se at 

tiltaket vil ha noen konsekvenser.  

 

Atkomst/avkjørsel 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. 

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

 

Reindrift: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (www.tromsatlas.no). Det er ikke registrerte 

årsbeiter, trekkleier eller anlegg på det omsøkte området. Kommunen kan derfor ikke se at 

omsøkte tiltak vil ha konsekvenser for reindriften. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

Avfall: 

Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

 

http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=1943
http://www.miljostatus.no/
http://www.tromsatlas.no/
http://www.kulturminnesøk.no/
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Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-3 gis Per Jørstad byggetillatelse for oppføring 

av fritidsbolig, beliggende på Gnr 12 Bnr 32 i Burfjord.   

 

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

bygningslovens § 1-8, «forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag», samt 

kommuneplanens LNF-A område, for oppføring av fritidsbolig på eiendommen 12/32 i 

Burfjord.  

 

Merknader 

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 

utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 

at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 

kontrollsystem på plass. 

 

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 
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Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

Kopi til: 

Magnus Skum Storslett 9161 BURFJORD 

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Seglvik Velforening 

v/Jan Helge Jensen 

9161  BURFJORD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 106/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/685-12 2506/2016 600 02.09.2016 

 

Deling av eiendom gnr/bnr 1/2 - tomt til forsamlingshus Seglvik velforening 

Det vises til søknad om fradeling av punktfeste til flrebrukshus.  

 

Saksopplysninger:  

Seglvik velforening v/Jan Helge Jensen har søkt om opprettelse av et punktfeste på nytt 

forsmlingshus/flerbrukshus i Seglvik.  

 

Eiendom gnr/bnr : ½ 

Grunneier: Jan Olai Larsen mfl. 

Erverver: Seglvik Velforening. 

Størrelse: Punktfeste. Arealbruk ca 120 m2 

Formål: Tomt til flerbrukshus/forsamlingshus  

 

 

 

Eiendommen ligger i Seglvik. Eiendommen eies i sameie med 5 parter. I følge gårdskart fra Institutt 

for bioøkonomi har den et totalareal på 1069 daa. Eiendomsgrensene er ikke markert i fjellet og 

dermed er totalt areal større enn det som fremgår av kartet, men vi har ikke oversikt over dette. 

Eiendommen har 2 daa overflatedyrka jord og 4 dekar innmarksbeite, 100 daa skog på uproduktiv 

mark skog (herunder lauvskog på lav bonitet). Mye av utmarksarealet er bratt og lite tilgjengelig. Det 

er ett fjøs og et naust på eiendommen. Tidligere har det stått et garasjebygg på samme lokalitet som 

det nå søkes om tomt til forsamlingsshuset. Omsøkt punktfeste ligger i tilknytning til øvrig 

bebyggelse i bygda. Omsøkt lokalisering er vist på kartet:  



 

 Side 2 av 2 

 
 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m kreves det tillatelse til  

opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av 

ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf lov om 

eigedomsregistrering.  
 

I kommuneplanen er området satt av til LNF-A. Dette er områder hvor spredt bolig- og 

ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Denne planbestemmelsen tilfredsstiller ikke plan 

og bygningslovens krav til byggeområder og klassifiseres som LNFR. Det er derfor nødvendig med 

dispensasjon fra kommuneplanen i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2, men 

dispensasjonspraksisen bør være mer liberal i slike områder. Tomten ligger i 100 metersonen til sjø 

og omfattes av byggeforbudet i strandsonen PBL 1-8. Ved dispensasjon til bygging i 100-

metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

 

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom  

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 

vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.” Før det gjøres vedtak skal 

blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt 

mulighet til å uttale seg. 

 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 

tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 

planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 

om dispensasjonssøknaden.  

 

I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny anleggseiendom 

eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot 

denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik måte at det dannes tomter som 

er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.  

 

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av mennesker 

eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og 

tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.  
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I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 

opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.  

 

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten være 

sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på 

annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra 

offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43. Dersom 

vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift, 

kan kommunen godta en annen ordning.  

 

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 

samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  

 

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3 i forbindelse 

med byggesøknaden. Det er ikke innkommet bemerkninger til saken.  

 

 

Vurderinger: 

Det er gitt byggetillatelse, og i den forbindelse er det gitt dispensasjon fra LNF-formålet i 

kommuneplanens arealdel og byggeforbudet i 100-metersbeltet til oppsett av bygget. 

Igangsettingstillatelse ble gitt i januar 2016. Oppretting av matrikkelenhet forutsetter også 

dispensasjon, men det foreligger ikke nye moment som er av betydning. Saken er derfor ikke 

sendt på ny høring da opprettelse av egen matrikkelenhet ikke vil påvirke sektorinteressene. 

Hensynet til miljø, friluftsliv, kulturminner, landbruk, reindrift og  samfunnsikkerhet forutsettes 

tilstrekkelig vurdert i forbindelse med dispensasjonen gitt ved igangsettingstillatelsen på bygget.    

 

Det er gitt tillatelse til etablering av avløpsanlegg i eget vedtak. 

 

Tomten ligger like ved offentlig veg, og gammel avkjørsel benyttes, så adkomsten til 

eiendommen er tilstrekkelig.   

 
Deling av eiendom som kan nyttes til landbruk må også ha tillatelse til deling etter Jordlovens § 12. 

Formålet med delingsbestemmelsen i jordlovens er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 

landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. For at bestemmelsen skal komme til anvendelse så 

må saken gjelde eiendom som kan nyttes til jord- eller skogbruksdrift. Dette innebærer at 

eiendommen må ha en slik størrelse og beliggenhet at den kan gi grunnlag for lønnsom drift. 

Eiendommen har store arealer, men lite jordbruksareal og skogressursene i området er marginale og 

lite drivverdige. Videre så er Seglvik ei veilaus bygd. Eiendommen vurderes derfor til å ikke omfattes 

av jordlova § 12.   

 

Et forsamlingshus er et viktig møtepunkt for bygda. Kravene til plan og bygningslova synes å 

være ivaretatt og det innvilges dispensasjon fra plan og tillatelse til oppretting av punktfeste for 

nytt flerbrukshus.   

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune godkjenner fradeling av punktfeste til tomt for flerbrukshus på eiendom 

gnr/bnr 1/2.  

 

Dette gjøres jfr. følgende regelverk: 

 Deling godkjennes jfr. plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
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 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens §§1-8 

og 19-2.  

 
Det settes følgende vilkår: 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 

til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Åsmund Austarheim 

Konsulent 

Direkte innvalg: 77778845 

E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke signatur. 

 

Kopi til: 

Jan Olai Larsen Dampsaga alle 26 2053 JESSHEIM 

 

 



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 110/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2016/319-2 2598/2016 600 09.09.2016 

 

1943/35/2/4. Søknad om tillatelse til tiltak 

 

Saksopplysninger:  

Even Walseth søker om byggetillatelse til oppføring av fritidsbolig. Dette på eiendommen 35/2/4 

på Løkviknesset. Dette er i et regulert området; «Løkviknesset hytte/naustområde» Fritidsboligen 

er på 80 m2 BYA.  

 

 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  

 

Ansvarsrett:  

Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd.  

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes, jf. PBL § 23-4. 

 

Byggegrunn/miljøforhold: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 

fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no). 

 

 

 

http://www.ngu.no/
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Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. 

 

Vannforsyning og avløp: 

Reguleringsbestemmelsene er gjeldende. Jf. reguleringsbestemmelsene så gjelder følgende; Det 

tillates ikke innlagt vann i hyttene. Spillvann kan føres ut i grunnen fra utslagsvask gjennom 

svartplastslange evt. tømmes manuelt på egnet sted i nærheten av hytta. Tømmingen skal gjøres 

på en slik måte at den ikke blir til sjenanse for andre hytteeiere i området. 

Det skal benyttes biologisk toalettløsning. 

 

Planstatus: 

Tiltaket er beliggende på Løkviknesset hytte/naustområde. 

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 

 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 

Tiltaket er i et regulert hyttefelt, og har i utarbeidelse av denne vært på høring. 

 

Reindrift: 

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen. 

(http://kilden.skogoglandskap.no/). Det er ikke registrert noe spesielt sett i forhold til reindriften. 

Område er registrert som sommerbeite. Tiltaket ligger i regulert hytteområde. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

 

 

http://kilden.skogoglandskap.no/
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Avfall: 

Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis Even Walseth byggetillatelse for oppføring av 

fritidsbolig på eiendommen 1943/35/2/4. 
 

Merknader  

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 

utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 

at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 

kontrollsystem på plass. 

 

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 
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Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Jørgensen Maskin 

 

9161  BURFJORD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 103/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/306-2 2524/2016 600 05.09.2016 

 

1943/19/3. Søknad om utslippstillatelse 

 

Saksopplysninger:  

Ole Engebretsen søker om utslippstillatelse fra fritidsbolig/utleiebolig på eiendommen 19/3 på 

Kviteberg. Det søkes om utslipp av svartvann. Avløpsanlegget skal bygges opp med infiltrasjon i 

grunnen. Jørgensen Maskin (org.nr. 996441628) er ansvarlig søker/prosjekterende/utførende for 

tiltaket.  

 

 

Vurderinger: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

Infiltrasjonsanlegg skal være på 32m2, dette er vurdert som tilstrekkelig for fritidsboligen. Det er 

ikke kommunalt vannledningsnett i området. Forholdene på stedet vurderes slik at 

infiltrasjonsanlegg i grunnen kan bygges i samsvar med retningslinjer for utforming og drift av 

separate infiltrasjonsanlegg.  

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
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Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1, gis Ole Engebretsen tillatelse til etablering 

av det omsøkte avløpsanlegget på eiendommen 19/3 på Kviteberg.  

 

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Ole Engebretsen utslippstillatelse for 

svartvann fra fritidsboligen på eiendommen 19/3 på Kviteberg.  

 

 Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 

12-13. 

 

 Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 

vannforsyningsanlegg eller andre interesser. 

 

 Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 

tillatelsen bort. 

 

 Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Søknad om ferdigattest sendes kommunen når arbeidet er utført. 

 

Merknader 

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 

utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 

at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 

kontrollsystem på plass. 

 

 

 

 

http://www.miljostatus.no/
http://www.kulturminnesøk.no/
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Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

Kopi til: 

Jørgensen Maskin  9161 BURFJORD 
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

BYGGSØK NORGE AS 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 104/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/652-11 2538/2016 600 06.09.2016 

 

 

FERDIGATTEST 1943/31/60 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 

 

Saksnr: Behandlet i: 
117/15 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 

 

Byggested: Kjækan Gnr/Bnr: 31/60 

Tiltakshaver: Andreas Hegg Adresse: 9513 Alta 

Ansvarlig søker: Byggsøk Norge AS Adresse: 8013 Bodø 

Tiltakets art: Fritidsbolig Bruksareal: 88,6 m2 
 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 02.09.2016 fra ansvarlig søker.  

 

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 

ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 

at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 

tillatelser som er gitt. 

 

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 

bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 

 

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/652. 
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Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

Kopi til: 

Andreas Hegg    
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Kenneth Dannefalk 

Trollortsbackarna 11 

141 92 Huddinge SVERIGE 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 114/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/563-15 2605/2016 600 14.09.2016 

 

Søknad om etablering av avkjørsel til fritidsbolig på eiendom gnr 36 bnr 99 

 

Saksopplysninger:  

Kenneth Dannefalk søker om avkjørsel fra kommunal vei på Leira til fritidseiendom 1943/36/99.  

 

 

Vurderinger: 

Slik planlagt avkjørsel er tenkt plassert, så vil den ivareta hensynet til stopp- frisikt ihht håndbok 

for veg og gateutforming. (N100, V121) 

Etter gjennomgang av kartutsnitt m/ påtegninger sendt ved søknad, så innvilges søknad om 

avkjøring til fritidseiendom ihht retningslinjer gitt i vedtak.  

 

 

Vedtak: 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

1. Avkjørselen gis som atkomst til fritidsbolig. 

 

2. Tillatelsen gjelder plassering som vist på kart ved søknad. 

 

3. Avkjørselen skal utformes i tråd med håndbok (N100/V121) 

 

4. Sikthindrende skog/ kratt skal til enhver tid fjernes. 

 

5. Postkassestativ og søppelbokser plasseres minimum 4 meter fra vegkant, slik at de ikke er til     

hinder for sikten i avkjørselen. 

 

6. Under avkjørselen må det legges rør med diameter minimum 30 cm. Røret legges slik at 

veigrøften ikke skades, samt at grøftevannet får fritt utløp. 
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7. Tillatelsen til avkjøring bortfaller dersom tillatelsen ikke er benyttet i løpet av 3 år. Tillatelsen 

gis i henhold til bestemmelsene om avkjørsel i vegloven av 21. juni 1963 og Vegdirektoratets 

regler av 16. juli 1964 om bygging og vedlikehold av avkjørsler. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Dag Åsmund Farstad 

Avd.ing. anlegg 

Direkte innvalg:7777 8843 

E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 

 

 

 

 

 

 



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Ivar Hansen 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 116/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/143-13 2709/2016 600 22.09.2016 

 

1943/3/29. Søknad om tillatelse til tiltak, flytebrygge. 

 

Saksopplysninger:  

Ivar Hansen søker om tillatelse til utsett av flytebrygge på eiendommen 3/29 i Reinfjord. Bredde 

2m og lengde 10m, samt landgang 1,3x12 meter m/ landfeste på støpt platt. 

Tiltaket berører § 1-8 i Plan- og bygningsloven; «Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.» 

Det må derfor innvilges dispensasjon, for å kunne gi tillatelse til tiltaket. Saken skal behandles 

etter Plan- og bygningsloven og Havne- og farvannsloven. 

  

 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2 

 

Ansvarsrett: 

Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven; tiltak som krever søknad og tillatelse og som 

kan forestås av tiltakshaver. 

 

Byggegrunn/miljøforhold: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn/område sikret i hht. Pbl § 28-1. Dette etter vurderinger 

av info fra Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap. 
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Dispensasjoner:  
Det må innvilges dispensasjon i fra § 1-8 i Plan- og bygningsloven. Forbud mot tiltak mv. langs 

sjø og vassdrag. Kommunen kan ikke se at det er forhold omkring søknaden som kan være til 

hinder for en slik dispensasjon.  

 

Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.»  

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.  

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i  

§§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi 

og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

 

Kommunen har sjekket ut naturbasen, (www.miljostatus.no). Det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.  

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  

 

Søknaden om utsetting av flytebrygga er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, så mener man å ha et 

godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

 

Reindrift:  
Ikke relevant i forbindelse med søknaden  

 

Kultur- og fornminner:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det i forbindelse med tiltaket kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2).  

 

Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 Kap. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miljostatus.no/
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Vedtak: 

 

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

bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag for utsetting av 

flytebrygge samt landgang på eiendommen 3/29 i Reinfjord. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-4 gis Ivar Hansen byggetillatelse for utsett av 

flytebrygge samt landgang på eiendommen 3/29 i Reinfjord. 

 

Med hjemmel i Havne og farvannsloven § 27, gis Ivar Hansen tillatelse til utsett av 

flytebrygge samt landgang på eiendommen 3/29 i Badderen 

 

 

 

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 gis tillatelsen med følgende vilkår: 

  

 Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og kartutsnitt. 

Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av kommunen.  

 

 Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren.  

 

 Flytebrygga må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/ forankres på en slik måte at 

konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift unngås. 

Tiltakshaver er ansvarlig for nødvendig vedlikehold etter at bølgedemperen er tatt i bruk. 

 

 Flytebrygga skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes på en slik måte at det 

ikke virker blendende på de sjøfarende.  

 

 Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet med 

posisjoner oppgitt i WGS 84, til Efs/ Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger, 

umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Tiltaket kan ikke tas i bruk før slik melding er 

sendt. Kopi av meldingen skal samtidig sendes Kystverket Troms og Finnmark og 

Kvænangen kommune.  

 

 Flytebrygga må forankres/fortøyes forsvarlig slik at det ikke driver av og blir til fare for 

den alminnelige ferdsel. Forankringstauene skal være nedsenket.  

 

 

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at havne og farvannsloven § 26 stiller nærmere krav 

til tiltaket som tiltakshaver selv har ansvaret for å oppfylle. 
 

Dokumentasjon ved tilsyn:  
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.  

 

Anmodning om ferdigattest:  
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1.  

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Side 4 av 4  
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Bortfall av tillatelse:  
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 
Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 
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«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 119/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2016/382-3 2799/2016 600 29.09.2016 

 

1943/36/99. Søknad om tillatelse til tiltak, fritidsbolig. 

 

Saksopplysninger:  

Kenneth Dannefalk søker om byggetillatelse til oppføring av fritidsbolig, dette på eiendommen 

36/99 på Leira. Fritidsboligen er på 72,8m2. Betongservice AS (org.nr. 944 896 600) er ansvarlig 

søker for tiltaket.  

 

 

Vurderinger/ begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsel: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2, i forbindelse med 

fradelingssøknaden. Ingen merknader er framkommet. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  

 

Ansvarsrett: 

Foretak med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller PBL § 22-1 

og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.  

 

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 

godkjenning at de oppfyller PBL § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte 

fagområder. 

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes, jf. PBL § 23-4. 

 

Ved søknad om ansvarsrett, er det erklært uavhengighet, jf. SAK 10 § 14-1. 
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Byggegrunn/miljøforhold: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 

fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (geo.ngu.no).  

Minner om krav til radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 

Byggeteknisk forskrift TEK 10 § 13-5.  

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  

 

Vannforsyning og avløp: 

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 

og 27-2.  

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

 

Reindrift: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (tromsatlas.no). Der er det registrert 

sommerbeite (sentrale høyereliggende områder) for rein i området. Det omsøkte tiltaket er lite og 

er på egen eiendom. Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket vil ha noen konsekvens for 

reindriften. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

 

 

http://www.ngu.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.kulturminnesøk.no/
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Avfall: 

Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  

 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Kenneth Dannefalk byggetillatelse til 

oppføring av fritidsbolig på eiendommen 36/99 på Leira.  

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 121/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2015/736-6 2802/2016 600 30.09.2016 

 

FERDIGATTEST 1943/13/293 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 

 

Saksnr: Behandlet i: 
139/15 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 

 

Byggested: Burfjord Gnr/Bnr: 13/293 

Tiltakshaver: Solveig Helene Johansen Adresse: 9161 Burfjord 

Ansvarlig søker: Byggmester Reidar Mathisen Adresse: 2850 Lena 

Tiltakets art: Bolig Bruksareal: 83,5 m2 
 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 30.09.2016 fra ansvarlig søker.  

 

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 

ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 

at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 

tillatelser som er gitt. 

 

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 

bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 

 

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/736. 
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Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Helge Kristian Hallen 

Meieriveien 23 

9152  SØRKJOSEN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 120/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/687-17 2800/2016 600 30.09.2016 

 

1943/35/17,22. Forhåndsvarsel, utsettelse av frist 

 

Saksopplysninger:  

Kvænangen Kommune ga den 30.08.2016 et forhåndsvarsel om pålegg om retting og ilegging av 

tvangsmulkt etter avslag til Helge Kristian Hallen, saksnr. 47/16 (ref. 2015/687-16). Hallen 

forespør en forlengelse av fristen, med begrunnelse i at han er på jobb fram til 7.10, og ikke har 

anledning til å tilbakeføre tiltaket tidligere. 

 

 

Vedtak: 

 

Fristen for å tilbakeføre det ulovlige tiltaket før bygningsmyndighetene fatter vedtak om 

ilegging av tvangsmulkt jf. kommunens sak nr. 47/16 (ref. 2015/687-16) utsettes til 

10.10.2016.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommunen.no  

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommunen.no


Hvert 4.år

Stormoveien 46 0   ( -  - ) 

Tilsynsrapport 

Nordtroms brannvesen gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i 
medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift 
av 17. desember 2015 (Forskrift om brannforebygging) § 17. Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og 
eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 2.  
Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften.  
Innledning
Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og 
atkomsten. 
Omfang
Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som 
forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade. 
Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket. 
Definisjoner
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Avvik vil i hovedsak 
være brudd på følgende forskriftskrav: 
* Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende bygget eller montert, jf. Forskrift om brannforebygging § 5 
* Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt, jf. forskriftens § 6 
* Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget skal 
være sendt, jf. forskriftens § 6, 1. ledd 
* Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst, jf. forskriftens § 6 
Anmerkning:
Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som 
ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
Kommentarer:
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget. 

Boberg Solveig Alise

Stormoveien 46

9161 Burfjord

Tilsynadresse:

Eiendom:
Avtale nr:

Saksreferanse:
(bes oppgitt ved svar)
Vår referanse:13 / 252 / 0 / 0

200529

18.11.2016

Antall røykløp:
Antall ildsted:
Tilsyn:
Hyppighet:

 18.11.2016

Bygningsnr: 19225273300
Per Richard Reiersen

  

2015/197

1
1

Avvik røykløp:



Kommentarer:  
Tilbakemelding 
Med henvisning til Forebyggendeforskriften § 7-2 andre ledd, ber feiervesenet om en skriftlig 
tilbakemelding med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.  
Fremdriftsplanen oversendes til Nordtroms Brannvesen  innen angitt frist.                     

Med hilsen

Per Richard Reiersen
Feier
Mobil:    +47 960 97 753
Epost:    per.reiersen@kvanangen.kommune.no

Plassering:Gjelder: Element
Innvendig skade Store sprikker i inner rør skorsteinen må rehabliteres i hele sin lengde.
Avvik fra: § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

1

Andre avvik:
Fyringsforbud Fyringforbud oppheves når skorsteinen er rehablitert

og kontrolert.
Avtale
Avvik fra: § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

1



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Holger Kåre Pettersen 

Hjalmar Mikalsens vei 1 

9180  SKJERVØY 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 109/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/64-8 2597/2016 600 09.09.2016 

 

Tillegg til konsesjonsvedtak for gnr/bnr 9/20 

 

Saksopplysninger:  

Holger Kåre Pettersen fikk innvilget konsesjon på kjøp av eiendom gnr/bnr 9/20 i 

kommunestyrevedtak 28/16, dato 22.06.2016.  

 

I ettertid har det kommet frem at både han og kona Laila Margrethe Pettersen har kjøpt 

eiendommen sammen. Konsesjonsplikten er personlig, og begge skulle derfor søkt konsesjon i 

utgangspunktet.  

 

 

Vurderinger: 

Sameie mellom ektefeller vil ikke ha praktisk betydning for fremtidig bruk og forvaltning av 

eiendommen. Dette momentet ville neppe vært avgjørende for kommunestyrets vedtak 

22.06.2016.     

 

 

Vedtak: 

Kommunestyresak 28/16 utvides til også å omfatte kona til søker.  

 

Med hjemmel i konsesjonslovens § 1 innvilger Kvænangen kommune konsesjon til Laila 

Margrete Pettersen (født: 13.12.1967), og Holger Kåre Pettersen (født 19.06.1960),  til erverv av 

eiendom gnr/bnr 9/20 i felleskap.       

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 

til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Åsmund Austarheim 

Konsulent 

Direkte innvalg: 77778845 

E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 

 

 

 

 

 

 



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Statskog SF 

Postboks 63 Sentrum 

7801  NAMSOS 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 122/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/155-2 2817/2016 600 03.10.2016 

 

Fradeling av tomt til eksisterende bolighus på festegrunn gnr/bnr/fnr 33/1/6. 

 

Saksopplysninger:  

 

Statskog SF søker om tillatelse til deling av eiendom gnr/bnr 33/1. Formålet er innløsning av 

festetomt gnr/bnr/fnr 33/1/6. Det søkes om tomt på ca. 1500 m2. Tomta ligger i Kvænangsbotn 

og er bebygd med bolighus. Omsøkt tomt ligger som område for boligbebyggelse i gjeldende 

kommunedelplan. Området er ikke regulert.  

 

 
 
I tomtefestelovens § 32 står det: Til innløysing av festetomter med hus som skjer etter paragrafen her 

eller med heimel i festeavtala, trengst det ikkje samtykke frå offentleg styresmakt dersom samtykke til 

bortfeste vart gjeve på bortfestingstida, eller ikkje trongst etter reglane på den tida.  

 

Kommunen kan derfor ikke nekte å innvilge søknaden når vilkårene i tomtefestelovens § 32 er 

oppfylt - og det vil det normalt være. Dette gjelder også dersom søknaden er i strid med plan- og 

bygningslovgivningen, f.eks i strid med gjeldene arealplan. Saken må likevel vurderes opp mot 
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byggesaksbestemmelsene i Plan og bygningsloven i henhold til § 20-1 pkt m om opprettelse av en ny 

grunneiendom (nytt gnr/bnr).  

 

I plan- og bygningslovens § 26 heter det at ”Opprettelse av ny grunneiendom, ny 

anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan 

gjelde i mer enn 10 år, jf lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende 

eiendomsgrenser, ikke må gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne 

lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endringer som nevnt i første punktum, må heller ikke 

gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 

plassering etter reglene i denne lov.” 

 

I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 

mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 

betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.    

 

I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 

opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer. 

 

I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 

være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 

eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 

Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 

til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 

vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 

 

I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 

tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 

samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

 

Naboene er varslet og det er ikke kommet innspill.  

 

 

Vurderinger: 

Bruken av området vil ikke forandre seg ved en fradeling til selvstendig grunneiendom. 

Eksisterende festetomt er markert med grenser i matrikkelen. Disse grensene gir et areal på 2196 

m2. Tomtestørrelsen er oppgitt til 1500 m2 i søknaden. Tomta er inngjerda i henhold til grensene 

i kartet, og den praktiske arealbruken bygger også på disse grensene. Huset står sentralt plassert 

på tomta og det ligger et uthus på den delen av tomta som går utover arealet i festekontrakten. 

For å få ei hensiktsmessig avgrensning i forhold til praktisk bruk så bør det inngjerda arealet 

legges til grunn for utmåling av ny grunneiendom. En boligtomt på i overkant av to dekar er også 

innenfor normal tomtestørrelse. Arealavgrensningen er også drøfta med Statskog SF og erverver 

av tomta. Søknaden er ikke vurdert nærmere i henhold til plansituasjonen da det allerede er 

etablert en festetomt her og den er bebygd, og bygget er lovlig oppført. 

 

Øvrige bestemmelser i plan og bygningsloven i forhold til infrastruktur, sikkerhet mm. synes å 

være tilstrekkelig ivaretatt og vurderes ikke nærmere.  

 

 

 

Vedtak: 
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Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1, pkt m) innvilger Kvænangen kommune søknad 

om deling av gnr/bnr 33/1 for innløsning av festetomt gnr/bnr/fnr 33/1/6. Tomten avgrenses i 

henhold til eksisterende eiendomsgrenser/inngjerdet areal og ikke kartet som er nedfelt i 

festekontrakten. Totalt areal vil være om lag 2200 m2.   

  

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 

til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 
Den videre saksgangen: 

Kvænangen kommune kjøper oppmålingstjenester fra Nordreisa kommune. Vedtaket er oversendt 

oppmålingskontoret i Nordreisa kommune. Vi vil sende faktura for oppmålings- og tinglysningsgebyr for tomta som 

er godkjent fradelt. I forkant av utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for 

kartforretningen må du ta kontakt med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har 

funnet sted, vil melding bli sendt Statens kartverk for tinglysning og matrikkelbrev bli utstedt. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Åsmund Austarheim 

Konsulent 

Direkte innvalg: 77778845 

E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke håndskrevet signatur.  

 

 

 

Kopi til: 

Harriett Kollstrøm Blåtoppveien 17 9516 ALTA 

 

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Roger Pedersen 
Dunvik 
9185  SPILDRA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 135/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/29-2 3025/2016 V13 21.10.2016 

 

Korrigeringer i søknad om produksjonstilskudd - Roger Pedersen 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om produksjonstilskudd datert 20.08.2016 og befaring med kontroll av 
søknaden på Spildra 08.09.2016.  
 
Det var god stemning under kontrollen og søker var velvillig og skaffet til veie opplysninger og 
dokumentasjon. Skiftekart i gjødselplan ble gjennomgått. Mindre avvik finnes, men det skyldes 
ulik arealavgrensning i skiftekart i forhold til gårdskart og tidligere målinger. Dette er også 
kommet som varselmelding i den maskinelle kontrollen fra Landbruksdirektoratet datert 5.10.  
 
Det er store feil i AR5-basen (Gårdskartet) for flere slåtteteiger på sameiet. Disse arealene ble 
kontrollmålt på nye flyfoto i etterkant av kontrollen. Arealene ble også befart i felt. Omsøkte 
areal var slått og beitet. I forbindelse med kontrollmålingene er det noen mindre avvik i 
arealtallene i forhold til tallene i søknaden. Ulikhetene fremgår av tabellene. Tallene i søknaden 
fremgår av tabell 1 og kontrolldataene fremgår av tabell 2.  Arealene på sameiet ligger under 
gnr/bnr 42/6:  
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Dyrene ble ikke talt da de var på utmarksbeite på kontrolltidspunktet, men det ble lagt fram logg 
over lammende søyer og merka lam. Det var ingen avvik mellom søknad og loggen.   
 
 
Vurderinger: 
Opplysningene i søknaden stemmer ut i fra de opplysningene som var tilgjengelig på 
søknadstidspunktet. Mangel på oppdaterte gårdskart gjør det vanskelig å finne nøyaktige 
arealtall. Det ble også gjort noen korrigeringer mellom areal som er klassifisert som 
overflatedyrka. Kommunen kommer til å rette AR5-basen slik at gårdskartene skal stemme til 
neste år. Kontrollmåling medfører at totalt areal går opp med to dekar. Avvikene er ikke av en 
slik karakter at det vurderes avkorting.  
 
 
Vedtak: 
Kvænangen kommune har etter kontroll gjort følgende korrigeringer i 
produksjonstilskuddssøknaden. Arealtallene for disponerte arealer i drift fremgår av tabell: 

 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 



 
 Side 3 av 3

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelinga    

 



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Stine J. Midttun og Jan N. Josefsen 

 

9162 SØRSTRAUMEN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 112/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/331-4 2603/2016 L83 12.09.2016 

 

Søknad om tomt til bolighus 

 

Saksopplysninger:  

Stine Jeanette Midttun og Jan Nikolai Josefsen søker om boligtomt gnr. 13 bnr 265 i boligfelt 

Burfjord sydvest. Tomta har et areal på 1362,6 m2. 

 

Kommunestyret har satt følgende krav i sak 32/2012 for tildeling av gratis tomt i kommunale 

boligfelt: 

 

 Søker må være registrert i folkeregisteret som bosatt i Kvænangen eller dokumentert med 

flyttemelding til Kvænangen kommune. 

 Søker må benytte bolig som helårsbolig. 

 Ved tildeling av tomter gis en absolutt oppstartfrist på 1. år, om fristen ikke overholdes 

går tomten tilbake til kommunen. 

 Søker må selv betale tinglysingsgebyr og skjøte, samt tilknytning til vann og avløp, kart 

og oppmålingsgebyr. 

 

Tomten vil ikke bli skjøtet over før kommunen ser at byggeprosjektet er en realitet. 

 

Gjeldende gebyrsatser 2016 (eks. mva) 

Behandlingsgebyr kr. 2 390,- 

Kart og oppmålingsgebyr kr. 16 350,- 

Tinglysingsgebyr/ skjøte kr. 1 050,- 

Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannledning kr. 12 731,40 

Engangsgebyr for tilknytning til kommunal avløpsledning kr. 18 778,- 

 

Videre tilkommer årlige eiendomsgebyrer og renovasjonsgebyr. 
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Søker er gjort oppmerksom at det går en høyspentledning over deler av tomta, slik at det vil være 

noe areal som ikke kan bebygges. Avstand og bestemmelser om dette må avklares med Alta 

kraftlag.    

Denne berører også annet areal i boligområdet, slik at kommunen har vært i kontakt med Alta 

kraftlag for å få avklart muligheten av, og kostnader for om eventuelt få flyttet denne. De har fått 

oversendt reguleringsplanen for området, slik at de kan få sett på dette og få gjort en vurdering. 

Det foreligger ikke tilbakemelding, men vi har fått signaler om at en eventuell flytting vil kunne 

belastes partene, dersom partene ønsker en slik flytting. (Aktuelle hjemmelshavere) 

 

Vurderinger: 

Se saksopplysninger. 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Kommunestyrevedtak sak 32/2012 tildeles Stine Jeanette Midttun og Jan Nikolai 

Josefsen gratis tomt, gnr. 13 bnr 265 i Burfjord til bygging av helårsbolig. Det gis en absolutt 

oppstartfrist på 1. år for oppstart, om fristen ikke overholdes går tomten tilbake til kommunen. 

Videre forutsettes det at krav satt av Kvænangen kommunestyret i sak 32/2012 oppfylles. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 

fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Dag Åsmund Farstad 

Avd.ing. anlegg 

Direkte innvalg: 77 77 88 43 

E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 

 

 

 

 

 

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Tor Johan Stensvik 
Luftjokbrinken 3 
9845  TANA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 158/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/104-157 3623/2016 K01 14.12.2016 

 

Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 31/29 - Tor 
Johan Stensvik 

Saksopplysninger:  
 
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra den 
offentlige scooterløypa i Gamdalen og opp til hytte ved øvre Gamvann. 
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen. 
Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av 
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å 
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon 
til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c. Alminnelig persontransport kan 
ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er 
at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
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Videre skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet som kan 
påvirke naturverdier. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
Vurderinger: 
Søker er eier av hytta og avstanden fra brøyta veg er lenger enn 2,5 km. Hytta står på umatikkulert 
grunn om lag 1 km fra løypetraseen. Det vist til et transportbehov. Søker oppfyller derfor kravene 
forskriften setter for transport av bagasje og utstyr til hytte.  
 
Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene, og kan derfor gis til 
utgangen av 2019-sesongen. 
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av  
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter i det aktuelle området. Avstanden fra løypa og opp til hytta er om lag 1 km. Det er 
også en del ferdsel i området rundt scooterløypa og det er lite sannsynlig at arter som er spesielt 
fokesky blir vesentlig berørt. I forhold til sakens omfang så er kunnskapsgrunnlaget godt nok 
ivaretatt og det er lite sannsynlig at det ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-
prinsippet kommer dermed ikke til anvendelse i denne saken. Omfanget av omsøkt transport er liten i 
forhold til den totale ferdselen med scooter i området og vil utgjør lite i forhold til den samla 
belastninga. Kostnader knyttet til miljøforringelse er lite aktuell i denne sammenheng. Snøscooter er 
det mest skånsomme transportmiddelet for å frakte ved og annet tyngre materiell til hytta. Området 
rundt scooterløypa er mye brukt til friluftsliv. Derfor er det viktig å begrense ferdselen til det som er 
strengt nødvendig og holde ferdselen utenfor løypenettet til et minimum.  
 
Konsekvensene synes å være små og det er vist til et tilstrekkelig transportbehov, så kan det åpnes for 
å innvilge søknaden. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig ved 
øvre Gamvatn. 
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Trase: Fra den offentlige scooterløypa og opp til hytta ved Øvre Gamvatn. 
Trase fra scooterløypa er vist på kartet.  

 
 

Personer: Tillatelsen gjelder: 
Tor Johan Stensvik 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  

Tidsrom: Den 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. 
 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, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
 
 
 

Kopi til: 
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor e-post   
Reinpolitiet avd. Storslett e-post   
SNO-Fjelltjenesten avd. Storslett e-post   
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ROMSSA fylkkasuohkan

Ti å í; ggiígs. få* t1.§\

Marine Harvest Norway AS

Postboks 4102

Dreggen

5835 BERGEN

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
15/4723-40 Frode Mikalsen U43 SAKSARKIV

Løpenr.: Tlf. dirinnvalg: Deres ref.: Dato:

45783/16 77  78 8151 30.11.2016

MARINE HARVEST NORWAY AS 959352887  -  VEDTAK  OM  KAPASITETS-

ØKNING  FOR  7  TILLATELSER  TIL  MATFISK  AV LAKS, ØRRET OG

REGNBUEØRRET I TROMS

Troms fylkeskommune viser til 7 søknader datert 17.08.15 og mottatt 24.08.15, om
kapasitetsøkning i  henhold til forskrift 17. juni 2015 nr. 817 om auke av maksimalt tillaten
biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015 (<<forskrift om
kapasitetsauke i 2015») og melding av 22.1 1.16 om at utvidelsen ønskes  tatt  ibruk.

Kapasitetsøkning i ht. ovennevnte er søkt for følgende tillatelser: T-KN-1, T-KN-3, T-KN-5,
T-KN-6, T-KN-12, T-KN-15 og T-KN-19.

Kvittering for innbetalt vederlag på kr 1 000 000,- per tillatelse er vedlagt melding av
22.11.16. Meldingen oppfyller kravene i forskrift om kapasitetsauke i 2015  §  8 og det fattes
etter dette endelig vedtak om kapasitetsutvidelsen.

Tillatelsene hadde en størrelse på 945 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) før utvidelsen.

Kapasitetsøkningen innebærer at tillatelsene nå har en avgrensning på 993 tonn MTB.

Vedtak

Tillatelsene T-KN-1, T-KN-3, T-KN-5, T-KN-6, T-KN-12, T-KN-15 og T-KN-19 innvilges
en kapasitetsøkning fra 945 tonn MTB til 993 tonn MTB.

Vilkår
Tillatelse til kapasitetsøkning gis med følgende vilkår,jf. forskrift 17. juni 2015 nr. 817 om

kapasitetsauke i 2015  §  7:

a) Det skal hele tiden være færre enn 0,2 voksne hunnlus av lakselus (Lepeophtheirus
salm0m's) i gjennomsnitt per fisk.

b) Forskrift 5. desember 2012 nr. 1140 om bekjempelse av lakselus iakvakulturanlegg

gjelder, med unntak for  §  6 andre ledd siste punktum, da telling av lakselus skal
gjennomføres i samsvar med vedlegg 1 til forskrift om kapasitetsauke i2015

c) Grensen i bokstav a skal holdes ved bruk av maksimalt 2 medikamentelle

Besøksadresse Telefon Bankgiro Org.nr.

Strandveien 13 77 78 80 00 4700 04 00064 864870732
Postadresse Epost mottak lnternettadresse

Postboks 6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



behandlinger mot lakselus per produksjonssyklus.

Kravene i bokstav a) til c) gjelder alle lokaliteter som er tilknyttet denne tillatelsen. Grensen

gjelder frem til lokaliteten blir brakklagt etter avsluttet produksjonssyklus, selv om denne
tillatelsen ikke lengre er tilknyttet lokaliteten.

Det er krav til søknad om endring av driftsplan, jf. akvakulturdriftsforskriften  §  40 siste

ledd, ettersom de nye vilkårene til tillatelsen faller inn under «vesentlige endringer».

Samdrift eller samlokalisering er ikke tillatt, med mindre alle tillatelsene tilknyttet
lokaliteten er utvidet etter forskrift om kapasitsauke i 20l5, eller Fiskeridirektoratet etter

søknad gir tillatelse til slik drift med de vilkårene som følger av forskriften.

Tillatelsen kan inngå i en selskaps- eller konsernbiomasse etter forskrift om drift av

akvakultur §§ 47, 48, 48a og 48b. Vilkårene etter § 7 i forskrift om kapasitetsauke i20l5

gjelder bare på lokaliteter tilknyttet tillatelse som har fått økt MTB etter forskriften.

Vilkårene etter forskrift om kapasitetsauke i 2015 kommer i tillegg til tidligere fastsatte

vilkår for tillatelsen. Hvor vilkårene overlapper tidligere fastsatte vilkår er det de strengeste

vilkårene som gjelder.

Bestemmelse om tilbaketrekning

Ved fire eller flere brudd på vilkårene i forskrift om kapasitetsauke i 2015  §  7 over en

periode på to produksjonssykluser blir kapasitetsøkningen på denne tillatelsen trukket tilbake

av Fiskeridirektoratet.

Dette gjelder uavhengig av hvor mangel lokaliteter bruddene har skjedd på. Vederlaget for

kapasitetsøkningen vil ikke bli tilbakebetalt.

Bestemmelse om reaksjoner og sanksjoner

Brudd på vilkår kan bli møtt med reaksjoner og sanksjoner etter lov l7. juni 2005 nr. 79 om
akvakultur.

Det vises til merknadene til forskrift om kapasitetsauke i 2015  §§ 9 og 10 hvor innholdeti
reaksjoner på brudd på forskriften blir presisert.

Øking av MTB på lokalitet må omsøkes
Dette vedtaket innebærer kun en kapasitetsøkning på tillatelsen. Tillatelse til øking av

MTB på den enkelte lokalitet må omsøkes og behandles som vanlig endringssøknad på

lokalitet.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, jf.  §  8 sjette ledd, se vedlagt orientering om dette. Søksmål om
gyldigheten av vedtaket eller erstatningskrav som følge av vedtaket kan ikke reises uten at
anledningen til å klage er uttømmende benyttet, jf. forvaltningsloven  §  27b.

Søksmålsfrist

Frist for søksmål etter dette vedtaket er 6 måneder fra det tidspunkt vedtaket og melding om

fristen kom frem til vedkommende part, jf. forskrift om kapasitetsøkning i 2015  §  ll.

Med vennlig hilsen

Gunnar Davidsson

avd.leder Frode Mikalsen

spesialrådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Vedlegg: Skjema «Melding om rett til åklage på forvaltningsvedtak».

Kopi:

Fiskeridirektoratet Kyst- og havbruksavdelingen, Postboks 185, Sentrum 5 804 BERGEN

Fiskeridirektoratet region Nord, Postboks 185, Sentrum 5804 BERGEN

Kystverket i Troms og Finnmark, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND

Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelinga, Postboks 6105 9291 TROMSØ

Mattilsynet region nord, Felles Postmottak, Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL

Kvænangen kommune, Postboks 114, 9161 BURFJORD

Stein Arne Rånes

Jarle Magnar Pedersen

Gunnar Davidsson

Willy Ørnebakk
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(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel)

Troms fylkeskommune
Næringsetaten

Postboks 6600
9296 TROMSØ

(3) Mottaker (navn og adresse)

Marine Harvest Norway AS

Postboks 4102

Dreggen

5835 BERGEN

Melding om rett til  å  klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven  §  27 tredje ledd)

(2) Dato

30.11.16

(4) Klageinstans

Troms fylkeskommune

Næringsetaten

Postboks 6600

9296 TROMSØ

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker  å  klage over vedtak De har fått underretning om.

Klagerett

Hvem kan De klage til?

Klagefrist

Rett til  å  kreve begrunnelse

Innholdet i klagen

Utsetting av gjennom-

føringen av vedtaket

Rett til  å  se saksdokumentene

og til  å  kreve veiledning

Kostnader ved klagesaken

Klage til

Sivilombudsmannen

Særlige opplysninger

De har rett til å klage over vedtaket.

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar
klagen til følge, sender vi den til klageinstansen. jf. rubrikk (4).

Klagefristen er tre - 3 -  uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for
oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget
fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse
før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

De må presisere

hvilket vedtak De klager over

årsaken til at De klager

-  den eller de endringer som De ønsker

-  eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid
søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er
avgjort.

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om
dette finnes  i  forvaltningsloven  §  18 og §  19. De må  i  tilfelle ta kontakt med
oss.jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsrâd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og forrnuesgrenser. Fylkesmannen eller
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader
som har vært nødvendige for å tå endret vedtaket. Klage-
instansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side,

kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsman-
nen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin

vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om
det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere
bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Arnt-Inge Isaksen 
Strandveien 31c 
9180  Skjervøy 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 155/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/104-154 3594/2016 K01 13.12.2016 

 

Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 46/24 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 46/24 i Kvænangen (Meiland) og i tilfelle 
dårlig vær på fjellet til hurtigbåtkaia på Valan. Det søkes også om tillatelse til transport av ved fra 
eiendommen gnr/bnr 46/12.  
 
Det søkes om tillatelse for Arnt-Inge Isaksen, John-Martin Isaksen, Lene Wirkola Isaksen, Odd-
Kristian Wirkola og Thomas Isaksen. Det søkes om 5-årig tillatelse.  
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen. 
Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av 
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å 
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon 
til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c. Alminnelig persontransport kan 
ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er 
at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses som 
en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast 
bopel og transport av ved fra andres eiendom.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet som kan 
påvirke naturverdier. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Kvænangen 
kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området 
om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med grunneier. Unntak for dette 
gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes maksimalt to dokument for hver 
hytte. 
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 snøscootere per hytte på Meiland 
og Valan. 
 
Vurderinger: 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. Det 
er værhardt og vanskelig å benytte båt om vinteren. Derfor gir kommunen normalt tillatelser til 
hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen 
kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. 
 
Kommunen har også tidligere innvilget i søknaden at man i nødstilfeller, ved dårlig vær ol, at 
man ikke kommer seg over fjellet kan kjøre til Valan for å ta båten. For å oppfylle forskriftens krav 
om at ferdselen skal begrenses til et minimum så settes det krav om at den alternative ruta bare skal 
brukes i nødstilfeller og ikke til vanlig persontransport eller for å kjøre på besøk til noen i Valan. 
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene. Det og kan derfor gis til 
utgangen av 2019-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
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aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig på 
gnr/bnr 46/24.  
 
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 de 
bygdenære teigene på eiendommen gnr/bnr 46/12. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

46/24. Trase fremgår av kartet. Alternativ rute fra hurtigbåtkaien på 
Valan til samme eiendom kan benyttes i nødstilfeller dersom det er dårlig 
vær. 
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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. 

 
Personer: Tillatelsen gjelder: 

Arnt-Inge Isaksen 
John-Martin Isaksen (Sønn) 
Lene Wirkola Isaksen (kone) 
Odd-Kristian Wirkola (sønn) 
Thomas Isaksen (sønn) 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy. 
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes 
av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig. 

Tidsrom: Den 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. 
 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. 
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 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, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
 
 
 

Kopi til: 
Nordreisa kommune E-post   
Reinpolitiet avd. Storslett e-post   
SNO- Fjelltjenesten avd. Storlett e-post   
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor e-post   

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Nils Rasmus Jakobsen 
TROLLVEIEN 4 
9180  SKJERVØY 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 4/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/104-165 83/2017 K01 13.01.2017 

 

Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 46/10 -Nils 
R. Jakobsen 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 46/10 i Kvænangen (Meiland) og i tilfelle 
dårlig vær på fjellet til hurtigbåtkaia på Valan. Det søkes også om tillatelse til transport av ved fra 
eiendommen gnr/bnr 46/9.  
 
Det søkes om tillatelse for Ragnhild Jakobse, Nols-Morten Jakobsen, Hanne Merete Jakobsen, 
Stig Gunnar Mikalsen og Roald Jakobsen. Det søkes om 4-årig tillatelse.  
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen. 
Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av 
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å 
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon 
til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c. Alminnelig persontransport kan 
ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er 
at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 



 
 Side 2 av 2

Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses som 
en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast 
bopel og transport av ved fra andres eiendom.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet som kan 
påvirke naturverdier. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Kvænangen 
kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området 
om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med grunneier. Unntak for dette 
gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes maksimalt to dokument for hver 
hytte. 
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 snøscootere per hytte på Meiland 
og Valan. 
 
 
 
Vurderinger: 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. Det 
er værhardt og vanskelig å benytte båt om vinteren. Derfor gir kommunen normalt tillatelser til 
hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen 
kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. 
 
Kommunen har også tidligere innvilget i søknaden at man i nødstilfeller, ved dårlig vær ol, at 
man ikke kommer seg over fjellet kan kjøre til Valan for å ta båten. For å oppfylle forskriftens krav 
om at ferdselen skal begrenses til et minimum så settes det krav om at den alternative ruta bare skal 
brukes i nødstilfeller og ikke til vanlig persontransport eller for å kjøre på besøk til noen i Valan. 
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene. Det og kan derfor gis til 
utgangen av 2019-sesongen. 
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Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig på 
gnr/bnr 46/10.  
 
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 
eiendommen gnr/bnr 46/9. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

46/10. Trase fremgår av kartet. Alternativ rute fra hurtigbåtkaien på 
Valan til samme eiendom kan benyttes i nødstilfeller dersom det er dårlig 
vær. 
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Vedhogst: Den aktuelle teigen 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. 

 
Personer: Tillatelsen gjelder: 

Nils Rasmus Jakobsen 
Ragnhild Jakobsen  
Nils Morten Jakobsen  
Hanne Merete Jakobsen 
Stig Gunnar Mikalsen  
Roald Jakobsen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy. 
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes 
av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig. 

Tidsrom: Den 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. 
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 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, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
 
 
 

Kopi til: 
Nordreisa kommune E-post   
Nordreisa og Kvænangene Lensmannskontor e-post   
Reinpolitiet avd. Storslett e-post   
SNO- Fjelltjenesten avd. Storlett e-post   
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SKOGBRUKSSJEFEN I FINNMARK

OG KVÆNANGEN KOMMUNE
Postboks 1403, 9506 ALTA

TLF 78 45 51 23 MOB 930  11  134

Turid Emaus Karlstrøm

Reistadskogen 11

9513 ALTA

Deres  ref:

Vår ref Arkiv Sak Dato

24908/16 V83 16/3330-13/TOSU ALTA, 28.10.2016

TILLATELSE TIL BYGGING AV SKOGSVEG  -  BIRKELUNDVEGEN  -  KVÆNANGEN KOMMUNE

Vegnavn - Birkelundvegen

Den 20.09.16 sendte jeg ut på høring om bygging av 400m. traktorveg ivkl  8  med svarfrist

24.10.16

Ingen av høringspartene har svart. Dette ansees og forstås som at ingen har merknader til

tiltaket.

Allikevel- Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre levninger

som viser eldre aktivitet så skal arbeidet stanses og varsles umiddelbart.

Dekningsområde er på 45 dekar - det meste er produktiv skogsmark

Vurdering

Bygging av veg er i tråd med plan (LNFR område). På grunn av mye skrånende terreng anser

Skogbrukssjefen det som en stor nødvendighet å bygge veg for å skjøtte og bruke

eiendommen til aktiv utnyttelse. Vegen legger i tillegg godt til rette for et aktivt skogbruk

ved god tilgang for etterarbeid som oppfølging og stell av plantefelter/pleie av skogen på

eiendommen.

Vegen har adkomst til offentlig veg. Tillatelse til avkjøring er innhentet fra Statens vegvesen.

Naturbasen og Artsdatabankens karttjenester er undersøkt. De viser at omsøkte område

ikke har utvalgte naturtyper eller rødlistearter på eller i umiddelbar nærhet. Med bakgrunn i

dette ansees kunnskapsgrunnlaget ivaretatt, jfr nml.§8.

Føre-var-prinsippet i nml.§9 er vurdert, men pga. godt kunnskapsgrunnlag vil ikke vedtaket

medføre konsekvenser for naturmangfoldet.



Prinsippet  i  nml.§10 (om økosystemtilnærming og samlet belastning), §l1 (kostnader ved

miljøforringelse) og §12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) er vurdert og vil etter

min vurdering ikke være i konflikt med miljøet i området.

En samlet vurdering tilsier at  bygging av traktorveg i vkl 8 kan gjennomføres, tiltaket

vurderes dit hen å ha liten betydning for naturmiljøet. Det vises til at man skal være særskilt

aktsom ovenfor kulturminner i området.

Skogbrukssjefens vedtak:

Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune gir med dette tillatelse til bygging av

400m. traktorveg i vkl 8 under gnr9 bnr13.

Vedtaket er ihht naturmangfoldslovens § 7 og etter «Forskrift om planlegging og

godkjenning av veger til land bruksformål».

Vilkår:

e  Vegen skal kun brukes til skogbruksrelatert virksomhet

e  Ved funn av gjenstander/levninger som viser eldre aktivitet skal arbeidet stanses og

varsles kulturminnemyndighetene umiddelbart.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra denne dato.

Med hilsen

Tor Håvard Sund

skogbrukssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:

Samisk Kulturminneråd, Postboks 103, 9820 VARANGERBOTN

Fylkesmannen  i  Finnmark  -  Reindriftsavdelingen, Bredbuktnesveien 50B, 9520 KAUTOKEINO

Troms Fylkeskommune, Kulturetaten, Postboks 6600 9260 TROMSØ

Kvænangen kommune, Rådhuset, 9161BURFJORD

Fylkesmannen I Troms, Postboks 6105, Skogbrukets hus 9291 TROMSØ

Fylkesmannen l Troms, Postboks 6105, Miljøvernavdelingen 9291 TROMSØ



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Jarlse Olsen 
Spildra 
9185  SPILDRA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 136/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/34-4 3037/2016 V13 24.10.2016 

 

Tilskudd fra ordningen spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)- 
Restaurering av låvebru- Jarle Olsen 

 
Saksopplysninger:  
Jarle Olsen har søkt om tilskudd til å restaurere låvebrua på fjøset sitt på gnr/bnr 42/18. Låvebrua 
er av tre. Den gamle brua var rotten. Tiltaket er kostnadsregnet til kr. 7800,-  
 
 

 
 
 
Søknaden er behandlet i henhold til forskrift om spesielle miljøtiltak i Jordbruket og lokal 
fordelingsstrategi for kommunene i Nord-Troms. Den lokale fordelingsstrategien har følgende 
fordelingskriterier: 

 Miljø og verdiskapingspotensiale. Det oppfordres til større sammenhengende prosjekter 
som har tydelig og synlig effekt. 

 Fellestiltak fremfor enkelttiltak. 
 
Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig 



 
 Side 2 av 2

myndighet tilskuddsforvaltning og som kan påvirke naturmangfoldet: 
§8 Kunnskapsgrunnlaget 
§9 Føre var prinsippet 
§10 Samla belastning 
§11 Kostnaden med miljøforringelser dekkes av tiltakshaver 
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
 
Vurderinger: 
Søker driver kombinasjonsbruk med fjordfiske og sau. Driften er relativt ekstensiv. Mye av 
vinterforet tørkes til høy og lagres på låven. Det er derfor viktig å ha ei låvebru som toler å bli 
brukt. Dette bidrar til å ivareta et viktig kulturlandskapselement i drift og en tradisjonell 
driftsform. Det er ikke mange bruk på denne størrelsen som fortsatt er i drift i området. Spildra er 
i en særstilling da man i større grad enn ellers i regionen har ivaretatt fiskarbondekulturen.    
 
Tiltaket omhandler isolert sett et lite tiltak som ikke får konsekvenser for miljøverdier. Hensynet 
til NML miljørettslige prinsipper er tilstrekkelig ivaretatt. Det gjøres derfor ikke videre 
utredninger i forhold til disse bestemmelsene.  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket § 5 har Kvænangen kommune 
innvilget søknad om tilskudd på kr. 5460,- til Jarle Olsen. Tiltaket gjelder restaurering av 
låvebru. Formålet med tiltaket er å vedlikeholde et viktig bygningselement i kulturlandskapet og 
grunnlag for tradisjonell kombinasjonsdrift mellom fisk og sau på Spildra. 
 
Tiltak Godkjent 

kostnadsoverslag 
Tilskottssats Engangstilskott 

Kulturlandskapstiltak 
 
 
 

7800,- 70% 5460,- 
 

 
Vilkår: 

 Søker er ansvarlig for at grunneiers tillatelse er innhentet før arbeidet utføres. 
 Tiltaket skal være sluttført og gammelt materiell ryddet bort før tilskudd utbetales.  
 Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2017.   
 Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges inntil maksimalt 5 år fra tilsagn er gitt. 

En søknad om forlengelse skal begrunnes. 
 Tilskottsmottaker er sjøl ansvarlig for å innhente samtykke etter de lover og regler som 

tiltaket faller under.   
 
Utbetaling 
Kommunen godkjenner utbetaling av tilskottet etter skriftlig anmodning fra søker dersom 
vilkårene for å motta tilskott er oppfylt. Før tilskuddet utbetales skal det sendes inn sluttregnskap 
med bilag og arbeidslister som godkjennes av kommunen.  
 
Kontroll 
Kommunen, Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning eller Riksrevisjonen kan iverksette 
kontroll av tiltaket. Tilskottsmottaker plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kreves i 
denne forbindelse.  
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Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling 
Tilskottet kan kreves tilbakebetalt, heilt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilging av tilskottet.  
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms    

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Geir Arild Pedersen 
Kjøllefjord 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 137/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/251-3 3092/2016 600 27.10.2016 

 

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal på gnr/bnr 27/16 og 27/35 
-Geir Arild Pedersen 

 
Saksopplysninger:  
 
 Det er søkt om tilskudd til drenering av jordbruksareal på eiendommene gnr/bnr 27/16 og 27/35. 
Søker eier selv begge eiendommene.  Arealene er tidligere drenerte myrer og tiltakene omfatter 
opprensking og forbedring av eksisterende åpne grøfter i henhold til kart. 
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Søknaden behandles etter forskrift om drenering av jordbruksjord. Formålet med forskriften er å øke 
kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med 
potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av 
næringsstoffer til vassdrag. Søker må utarbeide grøfteplan med kart. 
 
Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, 
vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner. 
  
Forskriften avgrenser satsene til kr 1000,- per dekar for systematisk grøfting, profilering og 
omgraving. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 
kroner per dekar. Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke. Fylkesmannen har 
opplyst at denne grensa skal knyttes til søker, og ikke til eiendom (søknad). Det betyr at flere 
søknadsskjemaer fra en søker skal handteres som en søknad innenfor samme søknadsfrist. Tiltaket 
må gjennomføres innen tre år fra tilskuddet er innvilget.  
 
Utbetaling gjøres etterskuddsvis etter anmodning fra søker. 
 
De miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved  
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. Herunder tilskuddsforvaltning. I § 
8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko 
for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal 
tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige 
resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
Vurderinger: 
Arealene er tidligere drenert, men grøftene har delvis grodd igjen og dreneringsfunksjonen er 
redusert. Dette har gjort seg utslag i bløte parti på deler av de omsøkte arealene. Søknaden omfatter 
bare samle- og avskjæringsgrøftene i denne omgang. I første omgang ønsker søker å forbedre 
avskjæringsgrøfter og samlegrøfter. Ved behov vil det også være aktuelt å utbedre/anlegge andre 
grøfter ved senere anledning. Befaringen tidligere i sommer viste at det sannsynligvis er behov for 
noe utbedring av øvrige grøfter.  
 
Kulturminner:  
Det er ikke registrert freda kulturminner på de omsøkte arealene. Saksbehandler har også vært på 
befaring og vurdert tiltaket. Det er liten fare for at ukjente kulturminnelokaliteter berøres da saken 
bare gjelder oppfrisking av eksisterende grøfter. 
 
Naturmangfold:  
Kommunen kjenner ikke til at det finnes truede arter eller naturtyper i eller i tilknytning til 
lokaliteten. Dette framkommer heller ikke av DNs Naturbase og Artsdatabanken. Tiltakene omfatter 
tyngre vedlikehold på tidligere drenert areal. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 synes å være godt nok 
ivaretatt i forhold til sakens karakter. 
 
Flom og vannforurensning:  
Tiltaket gjelder videreføring av åpne grøfter, og dermed øker ikke faren for flom eller erosjon. 
Omsøkte arealer ligger nær sjøen og dreneringen påvirker ikke vassdrag. 
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Beregning av tilskudd: 
27/16 550 m åpen grøft a kr 15,-   kr. 8250,- 
27/35 1020 m åpen grøft a kr 15,-  kr. 15300,- 
Sum      kr. 23550,- 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift om tilskudd til drenering innvilges Geir Arild Pedersen kr. 23550,- til 
drenering av jordbruksareal på gnr/bnr 27/16 og 27/35 i tråd med omsøkt grøfteplan.  
 
Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes kulturminner i form av gjenstander eller 
formasjoner fra eldre aktivitet så må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget, miljø- og  
kulturvernavdelingen og Troms Fylkeskommune, kulturetaten.  
 
Tilskuddet betales ut etter arbeidet er utført.  Tiltaket må være gjennomført innen 1. november 2019. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelinga    

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Arnt Olaussen 
Øvergårdveien 753 
9040  NORDKJOSBOTN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 142/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/367-2 3256/2016 600 09.11.2016 

 

Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 35/12 for tilleggsareal til hyttetomt- 
Arnt Olaussen 

 
Saksopplysninger:  
Det er søkt om tillatelse til fradeling av om lag 500 m2 fra gnr/bnr 35/13 som skal benyttes som 
tilleggsareal til hyttetomt gnr/bnr 35/52. Søker er Arnt Olaussen og erverver er Sofie og Stig 
Antonsen. Formålet er å få økt tomtestørrelsen slik at det kan reetableres utedo på egen grunn, og 
eventuelt ha mulighet for et tilbygg på hytta. Tomta er i dag ca 600 m2, og hytta ligger helt ut 
mot tomtegrensa. Parsellen som søkes fradelt består av åpen fastmark i strandsonen. Omsøkt 
tilleggsareal er vist på kartet med blå strek.    

  
 
 
Planstatus: 
Arealet ligger i område som omfattes av reguleringsplan. Tomten gnr/bnr 35/52 er regulert til 
fritidsbebyggelse, mens omsøkt tilleggsareal er regulert til friluftsområde, kjøreveg og 
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parkeringsplass. Tomten kan utformes slik at den ikke kommer i konflikt med den planlagte 
parkeringsplassen. Utsnitt av reguleringsplankartet: 

 
 
Søknaden krever behandling i henhold til følgende regelverk: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
o § 1-8 om forbudet mot bygging i 100 metersbeltet i strandsonen,  

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

o §§ 12-14 om endring av reguleringsplan  
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for 
utarbeiding av ny plan. 
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i 
reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. 
Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av 
eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg 

o § 20- 1 punkt m om oppretting av eiendom og arealoverføring.  
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 

I § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha 
på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på naturmangfoldet 
unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med 
miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker 
eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 

 Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven) § 15 om arealoverføring 
Areal kan overførast mellom tilgrensande matrikkeleiningar utan at arealet blir oppretta som eiga 
matrikkeleining. Før slik arealoverføring kan matrikkelførast, må det vere gitt løyve som for oppretting av 
ny matrikkeleining. Det må dessutan liggje føre nødvendige fråsegner om overdraging av eigedomsrett, og 
om pantefråfall og konsesjonar for det aktuelle arealet. 

 
 
 
 
 



 
 Side 3 av 3

Vurderinger: 
Matrikkellovens § 15 sier at før arealoverføring kan finne sted så må det gjøres vedtak i henhold 
til samme vilkår som ved oppretting av ny eiendom. Det må i den forbindelse gis nødvendige 
tillatelser etter øvrig lovverk.  Det er krev til oppmåling og matrikkelføring. Eventuelle 
pantefrafall må være sendt til kartverket før arealoverføringen kan tinglyses.  
 
En liten utvidelse av ei eksisterende tomt regnes som ei mindre endring av reguleringsplanen. Det er 
derfor vurdert at sektorinteressene ikke berøres og saken har derfor ikke vært på høring. Det 
forutsettes at forholdet til landbruk, reindrift, miljø og kulturminner er tilstrekkelig vurdert i 
forbindelse med utarbeidelse av planen. En liten økning av tomtearealet vil ikke påvirke disse 
vurderingene i nevneverdig grad. De miljørettslige prinsippene i pbl §§8-12 synes å være tilstrekkelig 
ivaretatt.  
 
Utvidelse av tomta vil medføre privatisering av en større del av strandsonen enn det som var tenkt i 
reguleringsplanen.  I bestemmelsene til friluftsområdet står det blant annet at det ikke skal settes opp 
bygg eller installasjoner som er til hinder for almennhetens ferdsel i strandsonen. Plan og 
bygningslovens § 1-8 legger også føringer for at allmenne interesser skal veies særlig tungt i 
strandsonen. Det er tidligere gitt tillatelse til å etablere tomten. Denne ble opprettet før området ble 
regulert. Tomtearealet er såpass lite (ca 600 m2) så de nærmeste områdene rundt hytta frastår i dag 
som privatisert. Det har for eksempel vært en utedo plassert på dette arealet tidligere. Den har falt 
ned, og det er planlagt at den skal settes opp igjen. De allmenne interessene i området er derfor i stor 
grad satt til side fra før for det aktuelle arealet. Det går en enkel veg ned til sjøen like på vestsiden av 
omsøkt areal, og det er regulert inn bilveg og parkeringsplass like på øversida. Formålet med denne 
parkeringen fremgår av planbestemmelsene § 3. Den skal benyttes til snuplass og parkering i 
forbindelse med friluftsområde og felles båtstø ved sjøen. Tilleggsarealet kan utformes på en slik 
måte at det ikke kommer i konflikt med veg og parkering. Adgangen til sjøen vil fortsatt bli ivaretatt 
selv om søknaden innvilges. Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og 
bygningslovens § 21-3. Det er ikke innkommet bemerkninger til saken.  
 
 
Samla vurdering:  
Tomta som ønskes utvidet er i utgangspunktet relativt liten og det er behov for større tomteareal. 
Utvidelse av tomta vil medføre privatisering av en større del av strandsonen enn det som var tenkt i 
reguleringsplanen. Det aktuelle arealet fremstår likevel som privatisert fra før pga lite areal på 
tomten. Endringen vil i liten grad medføre endret bruk av området.    
 
 
 
Vedtak: 
Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av eiendom gnr/bnr 35/13. Arealet som deles 
fra er inntill 500 m2 og skal benyttes som tilleggsareal til hyttetomt gnr/bnr 35/52.   
 
Delingen omfatter følgende tillatelser: 

 Deling jfr matrikkellovens § 15 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet fra vassdrag godkjennes 
I henhold til plan- og bygningsloven § 1-8. 
 Endring av reguleringsplan jfr. Plan og bygningsloven § 12-14. 

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling i liten grad vil komme i konflikt med 



 
 Side 4 av 4

landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Hyttetomten er i dag relativt 
liten med et areal på om lag 600 m2. Omsøkt areal er lite og ligger tett på eksisterende hytte. 
Naturmangfoldet berøres derfor ikke og det er ikke gjort ytterligere utredninger i henhold til 
naturmangfoldlovens bestemmelser § 8-12. 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Avgrensningen av tilleggsarealet skal utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 
felles veg eller parkeringsplass i henhold til reguleringsplanen, og arealet skal ikke være 
større enn strengt nødvendig av hensyn til allmenhetens interesser i strandsonen. 

 Dersom det under eventuelt 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. 

 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
Den videre saksgangen:  
Kvænangen kommune kjøper oppmålingstjenester fra Nordreisa kommune. Vedtaket er oversendt 
oppmålingskontoret i Nordreisa kommune. Vi vil sende faktura for behandling av delingssak, oppmålings- og 
tinglysningsgebyr for tomta som er godkjent fradelt. Før oppmåling kan skje må tomta snø- og telefri. I forkant av 
utmålingen vil du bli kontaktet. Etter at oppmålingen har funnet sted, må erklæring om arealoverføring fylles ut i to 
eksemplarer og sendes kommunen. Dersom det er heftelser på avgivereiendom må pantefrafall må sendes Statens 
kartverk sin tinglysingsavdeling før kommunen kan tinglyse arealoverføringen.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms e-post   
Sametinget e-post   
Troms Fylkeskommune, Kulturetaten e-post   
Sofie Antonsen Selbakken 12 9512 ALTA 
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Kvænangen kommune  
Brannvesenet 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Håkon Henriksen 
Marienlund 30 
9511  ALTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 146/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/20-3 3371/2016 M88 21.11.2016 

 

35/76 søknad om fritak på feiing og tilsynsgebyr 

 
Saksopplysninger:  
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing 
og tilsyn av fyringsanlegg i kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord. 
 
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret 21.12.2015 med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon 
og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-2015-
12-17-1710 Forskrift om brannforebygging. § 8. Gebyrfritak. 
 
 
 
Vurderinger: 
Gnr.35 Bnr.76Komtek – Avtale 201324 Bygg nr. 300404839 Fritidsbygg  

 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 
 
Søknad 19.11.16 med begrunnelse av fritak. Bygget har ikke montert fyringsanlegg. 
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Vedtak: 
Søknaden innvilges med virkning fra 19.11.16 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Nils Arnold Nilsen 
Brannsjef 
Direkte innvalg: 77 71 94 95 
E-post: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no 
 
 

Vedlegg 
1 35/76 søknad om fritak på feiing og tilsynsgebyr 

 
 
 



Fra: Haakon Privat
Til: Nils Arnold Nilsen
Emne: Feietjeneste
Dato: 19. november 2016 20:39:34

Hei,jeg søker fritak for feieavgift pga har ikke montert opp pipe enda.
Toppelbuktveien 279
Grn 35 Brn 76
Mvh
Håkon Henriksen

Sendt fra min iPhone

mailto:Nils.Nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Norsk Ornitologisk forening v/Ingar Øien 

ingar@birdlife.no 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 102/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/118-125 2505/2016 K01 01.09.2016 

 

Landingstillatelse med helikopter ved "revolvervannet" 

 

Saksopplysninger:  

Norsk ornitologisk forening har søkt om tillatelse til å lande med helikopter i nærheten av 

«revolvervannet» for å hente en satelittsender som har vært på ei snøugle. Det søkes om en 

landing i perioden 20. august- 10. september.  

 

Gjennom forskningsprosjektet ble 7 snøugler merket i 2015. Tre av disse senderene har falt av og 

må hentes inn igjen.      

 

Landing med helikopter omfattes av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark. Søknaden må 

behandles som dispensasjon i henhold til Lov om motorferdsel § 6. Den sier at kommunen kan 

gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når det foreligger ”særlige grunner”. Ved 

vurdering av særlige grunner vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har 

et nytteformål eller bærer preg av unyttig kjøring og fornøyelse. 

 

Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 

beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 

skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 

økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 

vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 

kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 

skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 

samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
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Vurderinger: 

Søker viser til et transportbehov. Senderen ligger bortimot 15 kilometer fra nærmeste bilveg. 

Transporten er nødvendig i forbindelse med et større forsknigsprosjekt på snøugle.   

 

Det skal flys over store områder og miljøverdier, trua arter og naturtyper kan berøres. Søker 

innehar spisskompetanse på fauna, og vil kunne tilpasse flygningen for å forstyrre dyrelivet i 

minst mulig grad. Naturmangfoldlovens bestemmelser om krav til kunnskapsgrunnlaget synes å 

være godt nok ivaretatt i forhold til sakens karakter. Det er lite sannsynlig at videre vurderinger 

vil avdekke nye forhold. Føre var prinsippet i § 9 settes derfor til side. Den samla belastinga i de 

områdene det skal flys i er relativt liten. Videre så vil ikke enkeltområder belastes i stor grad. For 

å gjennomføre slike feltarbeid mest kostnadseffektivt er det fornuftig å benytte helikopter 

som transportmiddel. Transportbehovet anses å være knyttet til et nytteformål og er ikke til 

fornøyelseskjøring. Skadene med helikopterkjøring er mindre enn hvis transport skulle 

skje via barmarkskjøring.  

  

Reinen kan også bli forstyrra av omsøkt flyging. Spalca reinbeitedistrik holder på med merking 

av kalver i området i denne perioden. Selve sorteringsanlegget ligger nede ved Snedet, men det er 

samlet mye rein rundt anlegget og forstyrrelser i nærområdene kan være problematisk. Det settes 

derfor vilkår om at reinbeitedistriktene kontaktes i forkant av flygingen, for å avtale nøyaktig 

tidspunkt og innflygingstrase som er minst mulig problematisk.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune Norsk 

ornitologisk forening tillatelse til å lande en gang med helikopter ved «Revolvervannet». 

Tillatelsen gjelder frem til 20 september.  Landingsområde er i nærheten av krysset i kartet. 

   
 

Det settes følgende vilkår: 

 Det skal tas særlig hensyn til tamrein. Tillatelsen er bare gyldig så lenge landing er avtalt  

med Spalca reinbeitedistrikt i forkant.   

 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. 

Begrunnelse: 

Det er vist til et særlig behov. Forskningsprosjektet foregår over så store områder at alternativ til 

motorisert transport ikke synes realistisk.  Naturmangfoldlovens krav i §§ 8- 12 synes å være 

tilstrekkelig ivaretatt. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 

til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Åsmund Austarheim 

Konsulent 

Direkte innvalg: 77778845 

E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke håndskrevet signatur. 

 

 

Kopi til: 

Fjelltjenesten avd. Storslett e-post   

Reinpolitiet avd. Storslett e-post   

Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor e-post   

  Verneområdeforvalter         e-post 

  Spalca Reinbeitedistrikt         e-post 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Arild Torbergsen 
St haugen 11 
9180  SKJERVØY 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 3/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/104-163 75/2017 K01 12.01.2017 

 

Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr/fnr 46/11/1 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr/fnr 46/11/1 i Kvænangen (Meiland) og i 
tilfelle dårlig vær på fjellet til hurtigbåtkaia på Valan. Det søkes også om tillatelse til transport av ved 
fra eiendommen gnr/bnr 46/11.  
 
Det søkes om tillatelse for Andreas Torbergsen, Sissel Torbergsen, Kristina Torbergsen, Kamilla 
Torbergsen, Anette Torbergsen. Det søkes om 5-årig tillatelse.  
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen. 
Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av 
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å 
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon 
til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c. Alminnelig persontransport kan 
ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er 
at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses som 
en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast 
bopel og transport av ved fra andres eiendom.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Videre skal naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet som kan 
påvirke naturverdier. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Kvænangen 
kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området 
om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med grunneier. Unntak for dette 
gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes maksimalt to dokument for hver 
hytte. 
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 snøscootere per hytte på Meiland 
og Valan. 
 
 
 
Vurderinger: 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. Det 
er værhardt og vanskelig å benytte båt om vinteren. Derfor gir kommunen normalt tillatelser til 
hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen 
kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. 
 
Kommunen har også tidligere innvilget i søknaden at man i nødstilfeller, ved dårlig vær ol, at 
man ikke kommer seg over fjellet kan kjøre til Valan for å ta båten. For å oppfylle forskriftens krav 
om at ferdselen skal begrenses til et minimum så settes det krav om at den alternative ruta bare skal 
brukes i nødstilfeller og ikke til vanlig persontransport eller for å kjøre på besøk til noen i Valan. 
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene. Det og kan derfor gis til 
utgangen av 2019-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
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bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig på 
gnr/bnr 46/11/1.  
 
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 
eiendommen gnr/bnr 46/11. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på 

gnr/bnr/fnr 46/11/1. Trase fremgår av kartet. Alternativ rute fra 
hurtigbåtkaien på Valan til samme eiendom kan benyttes i nødstilfeller 
dersom det er dårlig vær. 
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Vedhogst: Den aktuelle teigen 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. 

 
Personer: Tillatelsen gjelder: 

Arild Torbergsen 
Andreas Torbergsen  
Sissel Torbergsen  
Kristina Torbergsen  
Kamilla Torbergsen  
Anette Torbergsen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy. 
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes 
av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig. 

Tidsrom: Den 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. 
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 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, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
 
 
 

Kopi til: 
Nordreisa kommune E-post   
Nordreisa og Kvænangene Lensmannskontor e-post   
Reinpolitiet- Avd.Storslett E-post   
SNO- Fjelltjenesten avd. Storlett e-post   

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Småkraft AS 
Pb 7050 
5020  BERGEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 154/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/111-2 3577/2016 600 12.12.2016 

 

Oppretting av festetomt til Langdalen kraftverk 

 
Saksopplysninger:  
Småkraft AS har søkt om deling og oppretting av festetomt på 500 m2 for kraftstasjon, 
punktfeste på inntaksdam og begrunnet fritak for matrikkulering av rørgate. Hele anlegget ligger 
på gnr/bnr 11/5 i Kvænangen som er en del av en landbrukseiendom med flere 
grunneiendommer.  
 
Kvænangen kommune har i vedtak i Teknisk utvalg 30.01.2012 gitt tillatelse til fradeling av 
rettigheter etter jordlovens § 12 i henhold til avtale mellom grunneier og Småkraft AS. Avtalen 
er signert 26.10.2003 av Småkraft AS og av Henrik Giæver 05.11.2003. Den gjelder i 40 år fra 
anlegget kommer i kommersiell drift.   
 
Kvænangen kommune har også i vedtak i Teknisk utvalg 30.01.2012 innvilget konsesjon til 
Småkraft AS for å leie rettighetene som fremgår av avtalen med grunneier.  
 
Kraftstasjon og inntaksdammen er matrikkuleringspliktige, og avtalen kan ikke tinglyses uten at 
det er opprettet grunneiendom eller feste på disse installasjonene. Oppretting av eiendom, 
herunder festetomt og punktfeste krever vedtak etter Plan og Bygningslovens (Pbl) § 20-1 pkt. m. 
Dette innebærer at tiltaket må vurderes i henhold til plansituasjonen og at det omfattes av en 
rekke bestemmelser i byggesaksdelen.  
 
Vurderinger: 
Kraftverket kom i drift i 2013. Kvænangen kommune innvilget dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til etablering av kraftverket i vedtak i Planutvalget 04.03.2009. 
Gjennom dispensasjonen og anleggskonsesjonen er det gjort en omfattende vurdering av tiltaket 
og konsekvensene på omgivelsene. Vi anser det ikke som nødvendig med særskilt nabovarsel 
etter Pbl 21-3 og tiltaket er i tråd med Pbl 26-1 om oppretting av eiendom. Grunneier har ikke 
signert søknaden, men den fremmes i henhold til avtale med grunneier, der det går tydelig fram 



 
 Side 2 av 2

av punkt 5 at det skal utskilles tomt til kraftstasjon og inntaksdam som festes bort til Småkraft. 
Vilkårene for å etablere festetomt for kraftstasjonen og punktfeste for inntaksdammen er oppfylt.  
 
I visse tilfelle kan rørgater være matrikkuleringspliktige. I kartverkets « Rundskriv for 
tinglysingen» (Ajourført av pr. 16. november 2016) heter det:  
«Vi er av den oppfatning at rørgater er noe annet enn ledninger slik som beskrevet i merknadene til 
matrikkelforskriften § 30. Slike rørgater kan, dersom de plasseres på bakkenivå, medføre eksklusiv 
bruk av grunnen og derved utløse krav om oppmåling. Dersom rørgatene derimot graves ned, stiller 
forholdet seg noe annerledes, men dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle» Kvænangen 
kommune mener at rørgata til dette anlegget ikke krever matrikkulering. Rørgata er i sin helhet 
nedgravd og medfører ikke eksklusiv bruk av arealet.  
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 20-1 pkt. m innvilger Kvænangen kommune tillatelse 
til oppretting av festetomt på ca. 500 m2 rundt kraftstasjonen til Langdalen kraftverk og 
punktfeste til inntaksdammen på kote 250 moh. Begge ligger på gnr/bnr 11/5.  
  
Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 30 fritas rørgaten for matrikkuleringsplikt da den er 
nedgravd og ikke medfører eksklusiv bruk av arealet.  
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
 
 

Kopi til: 
Henrik M. Giæver Westye Egebergs gate 8c 0172 OSLO 

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Eva Mikalsen 
Vangenveien 245 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 157/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/104-155 3598/2016 K01 13.12.2016 

 

Tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av jerveåte 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om bruk av snøscooter for transport av åte i forbindelse med åtejakt på jerv. 
Jakten er en del av prosjektet «Dyr i drift» som er et treårig prosjekt i Troms (2016-2018) med 
fokus på konflikten beitedyr, rovvilt og samfunn. Prosjektet administreres av NIBIO og 
finansieres av Rovviltnemda i Troms og Finnmark. Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra 
til å redusere tap av beitedyr (sau og rein) på utmarksbeite og på den måten bidra til å redusere 
konflikten mellom næringsutøvelse og forvaltning av rovvilt. Bestanden av jerv i Troms har vært 
over bestandsmålet i flere år, og tapet av beitedyr er relativt stort. Prosjektet bidrar blant annet 
med kompetanse og utstyr for å få til en effektiv regulering av jervebestanden. Det er også et mål 
å bygge opp et godt jegermiljømiljø på rovvilt for å sikre en langsiktig forvaltning med 
tilstrekkelig uttak.  
 
Søker har satt opp midlertidig jaktbu ved vegen som går opp til Vangen og det er lagt ut åte på 
andre sida av elva. Det vil være behov for å supplere åtet utover vinteren. På barmark kan det 
kjøres med bil på vegen opp til Kaisikotajavri. Dette er en bilveg og kjøringen på barmark 
omfattes ikke av motorferdselforbudet i utmark. På snøføre kan det kjøres etter en kjerreveg 
direkte fra gården på Vangen og bort til åtet. Ved tunge snøfall må det eventuelt kjøres langs 
vegen til Kaisikotajavri. Det søkes om 10 turer i året frem til 2018.     
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5b som sier følgende: 
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring og 
tilsyn med jervebåser som er tillatt av fylkesmannen etter forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om 
utøvelse av jakt, felling og fangst § 31 første ledd bokstav a). Kommunen kan etter søknad gi 
tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med 
felling av jerv. Kjøring etter første og annet punktum skal skje etter bestemte traseer som angis i 
kommunens vedtak. Antall tillatte turer etter annet punktum skal avgrenses og framgå av 
tillatelsen. Lisenshaver skal føre logg som på forespørsel må forevises til naturoppsynet. 
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Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving 
av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger 
som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 
blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 
kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 
Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 
miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 
lang sikt (§ 12). 
 
 
Vurderinger: 
Kommunen må vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en 
skjønnsmessig helhetsvurdering avgjøre søknaden.  Jakten er et ledd i en bevisst 
forvaltningsstrategi og dermed et tiltak som har en samfunnsnytte. Formålet med kjøringen er 
definert i nasjonal forskrift, og det er relativt kurant å få slik tillatelse. Avstanden fra kjørbar veg 
er relativt kort, men i enkelte tilfeller vil det være behov for å ta med større bører som elghoder 
og annet tyngre åtemateriell.  
 
Eventuelle miljøkonsekvenser fra motorisert ferdsel knytter seg til støy og eventuelle forstyrrelser av 
arter som er folkesky. Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for 
registrerte miljøverdier. Området har store miljøverdier, og i Naturbasen er skogen lenger oppe i lia 
sør for åtet registrert som «gammel boreal lauvskog», og den er foreslått vernet som naturreservat. 
Det er ikke registrert rødlista arter som berøres. Det er likevel sannsynlig at det finnes. Jerven er 
rødlistet og var for forstyrrelser. Jakten må nødvendigvis foregå på plasser der den forekommer.   
 
I forhold til sakens omfang så er kunnskapsgrunnlaget er godt ivaretatt og det er lite sannsynlig at det 
ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke til 
anvendelse i denne saken. Transporten omfatter en liten miljøbelastning og den tjener et særskilt 
nytteformål. Den utgjør derfor en liten del av den samla belastninga som økosystemet utsettes for og 
vil ikke skape presedens som vil føre til økt bruk av motorisert ferdsel. Omsøkt transport er av et 
begrenset omfang og foregår i nærheten av områder med daglig ferdsel. Det er derfor lite sannsynlig 
at den vil medføre vesentlig skade på miljøet. 
 
Det er vist til et transportbehov og konsekvensene synes å være små. Kommunen anser tiltaket til å 
være innenfor regelverket. Tidsavgrensningen av tillatelsen bør følge jaktsesongen. Jakttiden på jerv 
fram til 15. februar. Tillatelsen vil derfor være gyldig frem til 15 februar 2019. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5b gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av åte i forbindelse med jervejakt.  
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Særlige bestemmelser/vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Fra Vangen til utlagt åte på nedsida av Kaisikotajavri.  

Alternativt langs vegen som går far fylkesvegen og opp til åtet. Traseene 
er vist på kartet.    

 
Personer: Eva Mikalsen 
Antall turer: 10 turer hver vintersessong. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før kjøring 

starter. 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 15.02.2019. 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. 
 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, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
 
 
 

Kopi til: 
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor e-post   
Reinpolitiet avd. Storslett e-post   
SNO- Fjelltjenesten avd. Storslett e-post   

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Arne Wassnes 
Nessevegen 22 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 159/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/393-3 3677/2016 600 22.12.2016 

 

Melding om vedtak på deling av eiendom gnr/bnr 13/24 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om deling av eiendom gnr/bnr 13/24 i Kvænangen kommune. Søknaden er 
mottatt 18. oktober 2016. 
 
Gnr/bnr: 13/24 
Søker: Arne Wassnes og Willy Wassnes 
Erverver: Arne Wassnes og Willy Wassnes 
Størrelse: 3 dekar. 
Formål: Søker ønsker å dele eiendommen slik at huset kan selges samtidig som sjøtomten 
beholdes. Willy Wassnes bor på naboeiendom gnr/bnr 13/117.     
 
Eiendommen ligger på nordsida av Burfjord ved Sagelva. Den består av to teiger som er delt av 
europaveg 6. Eiendommen har et registrert areal på 5350 m2. Parsellen som søkes fradelt er om 
lag 3000 m2 og ligger på nedsida av vegen og er bebygd med ei grillhytte og ei flytebrygge. 
Grunnforholdene på teigen nedom europavegen kan være ustabile. Det har tidligere gått ett 
løsmasseskred på tilgrensende areal. Bolighuset ligger på oversida av vegen på en teig som er i 
overkant av 2000 m2. Parsellen som søkes fradelt er vist med blå strek i kartet: 
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Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel med delplan for Burfjord har satt området over vegen til boligformål, 
mens teigen på nedsida av vegen ligger til friområde og Småbåthavn/naustområde. Det er krav 
om reguleringsplan for området. Området er ikke regulert. 
 
Søknaden krever behandling i henhold til følgende regelverk: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
o §§ 19-1 og 19-2. om dispensasjon fra planer og bestemmelser i plan og 

bygningsloven. Dispensasjon krever særskilt søknad. Naboer skal varsles og regionale og 
statlige myndigheter skal gis anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon. Dispensasjon kan 
ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

 
o § 20- 1 punkt m om oppretting av eiendom, festegrunn, arealoverføring mm.   

Endringer av eiendom skal vurderes etter byggesaksdelen i plan og bygningslova for å sikre 
medvirkning og for å unngå at det opprettes eiendom i strid med plan eller som ikke er egnet til 
formålet ( § 26-1). Det skal også vurderes i henhold til muligheter for infrastruktur, vann, avløp 
(kap. 27) og sikkerhet og miljø (kap. 28)  

 
 Lov om eigedomsregistrering (Matrikkeloven) 

o § 6 om krav til oppmålingsforretning  
o §10 Vilkår for matrikkelføring. Løyve etter plan og bygningsloven må foreligge. Det må 

klart fremgå hvilken eiendom den nye enheten blir utskilt fra eller opprettet på. Nye enheter kan 
opprettes selv om noen av de eksisterende grensene ikke er målt dersom det ikke er til ulempe for 
utnyttelse av matrikkelenheten og grensen er omstridt, eiendommen er svært stor eller det av andre 
årsaker ikke er formålstjenelig å merke grensa.   

 
 
Vurderinger: 
Deling av eiendom er et tiltak som krever planmessig avklaring. Siden området har plankrav 
gjennom kommuneplanens arealdel, men ikke omfattes av reguleringsplan så vil deling av 
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eiendommen kreve dispensasjon fra plankravet. Omsøkt deling medfører ikke endret bruk av 
arealet. Tiltaket har derfor liten påvirkning på sektorinteressene og naboer. Hensynet til miljø, 
helse, friluftsliv, landbruk, reindrift, kulturminner, samfunnssikkerhet, infrastruktur mm. utredes 
ikke nærmere. Saken har derfor ikke vært på høring og naboene er ikke varslet. Deling vil ikke 
medføre endra forutsetninger for fremtidig arealplanlegging eller bruk av området. Hensynet til 
planformålet settes derfor ikke til sides.  
 
Gjenværende del av eiendommen vil fortsatt ha en størrelse og utforming som gjør den egnet til 
formålet. Den vil fortsatt være ei selvstendig boligtomt.     
  
Oppretting av ny eiendom krever oppmålingsforretning. Det kan likevel unnlates når en hel teig 
deles i fra og opprettes som en egen matrikkelenhet.  
 
Vedtak: 
Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av eiendom gnr/bnr 13/24. Arealet som deles 
ifra er omlag 3000 m2 og skal benyttes som før.  
  
Delingen omfatter følgende tillatelser:  

 Deling jfr. matrikkellovens §§ 6 og10 
 Deling godkjennes jfr. Plan- og bygningsloven §§ 20-1-m  
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens 

19-2.  
 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt at delingen ikke medfører endret bruk av arealet. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur. 
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Kvænangen kommune  
Brannvesenet 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Marit Hætta Sara 
Bohtaldievva 26 
9520  KAUTOKEINO 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 143/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/20-1 3284/2016 M88 14.11.2016 

 

33/1 søknad om fritak på feiing og tilsyn 

 
Saksopplysninger:  
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing 
og tilsyn av fyringsanlegg i kommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord. 
 
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret 21.12.2015 med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon 
og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-2015-
12-17-1710 Forskrift om brannforebygging. § 8. Gebyrfritak. 
 
 
 
Vurderinger: 
Gnr.33 Bnr.1 Komtek – Avtale 200186 Bygg nr. 1162200300 Annen boligbygg  

 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 
 
Søknad 08.11.16 med begrunnelse av fritak. Bygget brant ned på sensommeren 2016.   
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Vedtak: 
Søknaden innvilges med virkning fra 08.11.16 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Nils Arnold Nilsen 

 
Brannsjef, IKS 
Direkte innvalg: 77 71 94 95 
E-post: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no 
 
 
 
 

Vedlegg 
1 33/1 søknad om fritak på feiing og tilsyn 

 
 
 



Fra: post@nordtromsbrannvesen.no
Til: post@nordtromsbrannvesen.no
Emne: New message via contact form on nordtromsbrannvesen.no - Contact page
Dato: 8. november 2016 22:22:23

Below is the result of your contact form.  It was submitted by
 (nils.isak.sara@hotmail.com) on Tuesday, November 8, 2016 at 21:21:57
---------------------------------------------------------------------------

Navn: Marit Hætta Sara

Telefon: 91240859

E-post: nils.isak.sara@hotmail.com

Tittel: Husmor/reineier

Melding: Gnr.:33 Bnr.1 Kvænangsbotn
Herved søkes om fritakelse av feieavgift for denne hytta. Hytta brant ned på sensommeren 2016.

Mvh
Marit Hætta Sara

---------------------------------------------------------------------------

mailto:post@nordtromsbrannvesen.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 127/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2016/382-5 2875/2016 600 11.10.2016 

 

1943/36/99. Søknad om utslippstillatelse 

 

Saksopplysninger:  

Kenneth Dannefalk søker om utslippstillatelse fra fritidsbolig på eiendommen 36/99 på Leira. 

Det søkes om utslipp av svartvann. Avløpsanlegget skal bygges opp med infiltrasjon i grunnen. 

Andersens rør AS (org.nr. 990 189 765) er ansvarlig søker/prosjekterende/utførende for tiltaket. 

Svein Harald Andersen er kontaktperson v/ Andersens Rør AS. 

 

Vurderinger: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2, i forbindelse med 

fradelingssøknaden. Ingen merknader er framkommet. 

Infiltrasjonsanlegg skal være på 35m2, dette er vurdert som tilstrekkelig for fritidsboligen. Det er 

kommunalt vannledningsnett i området, og det er søkt om sanitærabonnement, tilkobling til 

offentlig vannforsyning. Forholdene på stedet vurderes slik at infiltrasjonsanlegg i grunnen kan 

bygges i samsvar med retningslinjer for utforming og drift av separate infiltrasjonsanlegg. 

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
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Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1, gis Kenneth Dannefalk tillatelse til 

etablering av det omsøkte avløpsanlegget på eiendommen 36/99 på Leira. 

 

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Kenneth Dannefalk utslippstillatelse for 

svartvann fra fritidsboligen på eiendommen 36/99 på Leira. 

 

 Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 

12-13. 

 

 Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 

vannforsyningsanlegg eller andre interesser. 

 

 Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 

tillatelsen bort. 

 

 Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Søknad om ferdigattest sendes kommunen når arbeidet er utført. 

 

Merknader 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 

utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 

at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 

kontrollsystem på plass. 
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Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 129/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2015/243-21 2919/2016 600 13.10.2016 

 

 

  

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 1943/22/1 
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 

 

 

 Byggested:  Hjellnes  Gnr/Bnr:  22/1  

Tiltakshaver:  Gert Krodemansch  Adresse:  9600 Hammerfest  

Ansvarlig søker:  Bertelsen Bygg AS  Adresse:  9153 Rotsund  

Tiltakets art:  Bolig  Bruksareal:  146,4 m2  

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 

anmodning datert 15.08.2016 fra ansvarlig søker. 

 

Brukstillatelsen gjelder hele tiltaket / følgende deler av tiltaket: 

 

Gjenstående arbeider i forbindelse med renoveringen antas å være godt under kr. 50000,-. 

Himlingsplater i kjellergang og deler av vaskerom i kjeller. Tilkopling ventilasjon i kjeller. 

Montering av 3 stk. dører i kjelleren. Platekledning og isolering av ca. 8 m2 vegg i ny inngang til 

kjeller. 

 

Gjenstående arbeider: 

- Gjenstående arbeider skal være dokumentert ferdig utført ved innsendelse av anmodning om 

ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være uten merknader fra kontrollerende foretak. 

- Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet 

opphold etter at gjenstående arbeider er dokumentert ferdig utført av ansvarlige kontrollerende 

foretak, jf forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 34 nr. 1. 
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Tidsbegrenset brukstillatelse: 

Brukstillatelsen gjelder fram til 03.11.2016 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 

ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest. 

 

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/243. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Tonny Mathiassen 
Vika 
9163  JØKELFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 130/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/267-4 2930/2016 600 02.11.2016 

 

Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 1-8. 

 
Saksopplysninger:  
Tonny Mathiassen søker om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8, samt 
kommuneplanens LNF-B område, dette for å kunne føre opp et naust. Det gamle naustet på 
eiendommen var i såpass dårlig stand at et kraftig vindkast blåste det over ende. Det nye naustet 
skal føres opp i ganske lik stil som det gamle, men med en litt lenger bredde (75cm) og en 
takvinkel på 22,5 i stedet for 35. Saken har vært sendt på høring til statlige og regionale 
myndigheter jf. PBL § 19-1. Ingen merknader er forekommet.  
 
 
Kvænangen Kommune vurderer at fordelene er større enn ulempene ved tiltaket. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2, gis Tonny Mathiassen dispensasjon fra PBL 
§ 1-8, samt kommuneplanens LNF-B område, for å kunne føre opp naust på eiendommen 
7/4 på Jøkelfjord.  
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
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Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 134/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2015/243-23 3006/2016 600 20.10.2016 

 

 

FERDIGATTEST 1943/22/1 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 

 

Saksnr: Behandlet i: 
39/15 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 

 

 Byggested:  Hjellnes  Gnr/Bnr:  22/1  

Tiltakshaver:  Gert Krodemansch  Adresse:  9600 Hammerfest  

Ansvarlig søker:  Bertelsen Bygg AS  Adresse:  9153 Rotsund  

Tiltakets art:  Bolig  Bruksareal:  146,4 m2  

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 29.09.2016 fra ansvarlig søker.  

 

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 

ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 

at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 

tillatelser som er gitt. 

 

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 

bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 

 

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/243. 



 

 Side 2 av 2 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

SWECO Norge AS 
Fantoftveien 14p 
5072  BERGEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 147/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/162-16 3372/2016 600 21.11.2016 

 
 

FERDIGATTEST 1943/33/1/20 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 
 
Saksnr: Behandlet i: 
94/15 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 
 
Byggested: Kvænangsbotn Gnr/Bnr: 33/1/20 
Tiltakshaver: Statnett SF Adresse: 9516 Alta 
Ansvarlig søker: SWECO Norge AS Adresse: 5072 Bergen 
Tiltakets art: Riving av driftshytte Bruksareal: 160m2 

 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 11.11.2016 fra ansvarlig søker.  
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/162. 
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Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 
 

Kopi til: 
Statnett SF Raipasveien 23 9516 ALTA 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Knut Emil Thomassen 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 140/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/435-2 3132/2016 600 31.10.2016 

 
 

FERDIGATTEST 1943/36/78 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 
 
Saksnr: Behandlet i: 
0062/05 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 
 
Byggested: Navit Gnr/Bnr: 36/78 
Tiltakshaver: Line Hendriksen Adresse: 9511 Alta 
Ansvarlig søker: Knut Emil Thomassen Adresse: 9516 Alta   
Tiltakets art: Fritidsbolig Bruksareal: 53 m2 

 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 25.10.2016 fra ansvarlig søker.  
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 0062/05. 
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Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 
 

Kopi til: 
Line Henriksen    
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Roger Olsen 

 

9184  REINFJORD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 67/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/234-4 2121/2016 600 26.07.2016 

 

1943/43/23. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

 

Saksopplysninger:  

Roger Olsen søker om tillatelse til tilbygg på stue. Dette på sin bolig på eiendommen 42/23 i 

Spildra. Tilbygget er på 15m2 BYA.  

 

 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Nabovarsling er ikke sendt til tilstøtende naboeiendommer. Det vurderes at naboers interesser 

ikke berøres av tiltaket.  

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  

 

Ansvarsrett: 

Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven; tiltak som krever søknad og tillatelse og som 

kan forestås av tiltakshaver. 

 

Byggegrunn/miljøforhold: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 

fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (geo.ngu.no).  

Minner om krav til radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 

Byggeteknisk forskrift TEK 10 § 13-5.  

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  

 

http://www.ngu.no/
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Vannforsyning og avløp: 

Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 

og 27-2.  

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

Avfall: 

Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

 

 

http://www.miljostatus.no/
http://www.kulturminnesøk.no/
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Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  

 

 

Vedtak: 

 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-4 gis Roger Olsen tillatelse til tilbygg på hans 

bolig på eiendommen 42/23 på Spildra. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 gis Roger Olsen dispensasjon fra 

kommuneplanens LNF-A område, og PBL § 1-8 «forbud mot tiltak mv. langs sjø og 

vassdrag».  

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

R3 entreprenør Innland AS 

Postboks 3 

2360  RUDSHØGDA 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 73/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/275-2 2137/2016 600 28.07.2016 

 

1943/19/1. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving 

 

Saksopplysninger:  

R3 entreprenør innland AS (org.nr. 978 631 738) søker om riving av 

telekommunikasjonsbygning på eiendommen 19/1, en koblingssentral for Telenor.  

 

 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  

 
Gjennomføringsplan: 

Gjennomføringsplan foreligger jf. PBL § 21-2 og SAK 10 § 5-3 

 

Ansvarsrett:  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd.  

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes, jf. PBL § 23-4. 

 

Byggegrunn/miljøforhold:  
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 

fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no).  
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Atkomst/avkjørsel  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. Tiltaket gir ingen 

endringer.  

 

Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.»  

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 

 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

 
Reindrift: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (http://kilden.skogoglandskap.no/). Der er det 

registrert vårbeite (kalvings- og tidlig vårland), sommerbeite (lavereliggende sommerland) og 

flyttlei for rein i området. Det omsøkte tiltaket omhandler riving. Kommunen kan derfor ikke se 

at tiltaket vil ha noen konsekvens for reindriften. 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesok.no). Det viser at det 

er et registrert kulturminne, ca. 60 m. sørvest for tiltaket.   

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

Avfall: 

Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

 

http://www.miljostatus.no/
http://kilden.skogoglandskap.no/
http://www.kulturminnesok.no/
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Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  

 

 
Vedtak: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis R3 entreprenør innland AS (org.nr. 978 

631 738) rivingstillatelse av Telenors telesentral på Kviteberg.  

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
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«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 100/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/263-5 2434/2016 600 29.08.2016 

 

1943/1/10. Søknad om tillatelse til tiltak. 

 
Saksopplysninger:  
Irene Larsen Segelvik søker om tillatelse til oppføring av fritidsbolig, dette på eiendommen 1/10 
i Segelvik. Tiltaket skal bygges i kommuneplanens LNF-A område, og strandsonen, som 
omfattes av PBL § 1-8 «Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag». Saken har derfor blitt 
sendt på høring til statlige og regionale myndigheter, hvis saksområde er direkte berørt. Det har 
ikke forekommet noen uttalelser innen høringsfristen på 4 uker. Fritidsboligen er på 54,6 m2 
BYA. 
 
 
Vurderinger: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett: 
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd. 
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes, jf. PBL § 23-4. 
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Byggegrunn/miljøforhold: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 
fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (http://geo.ngu.no/kart/ ).  
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  
 
Vannforsyning og avløp: 
Det har blitt søkt om utslippstillatelse; tilkobling til eksisterende avløpsanlegg. Nærmere 
beskrevet i eget vedtak. 
 
Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
 
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
 
Reindrift: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (www.tromsatlas.no). Det er ikke registrerte 
årsbeiter, trekkleier eller anlegg på det omsøkte området. Kommunen kan derfor ikke se at 
omsøkte tiltak vil ha konsekvenser for reindriften. 
 
Kultur- og fornminner: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2). 
 
Avfall: 
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 

http://www.miljostatus.no/
http://www.tromsatlas.no/
http://www.kulturminnes�k.no/
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Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis Irene Larsen Segelvik byggetillatelse til 
oppføring av fritidsbolig på eiendommen 1/10 i Segelvik. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens 
LNF-A område og Plan- og bygningslovens § 1-8 «Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  
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Marit Inga Sara 

 

   

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 117/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/298-3 2736/2016 600 26.09.2016 

 

1943/33/37,50 Søknad om utslippstillatelse 

 

Saksopplysninger:  

Marit Inga Sara søker om utslippstillatelse fra fritidsbolig/utleiebolig på eiendommen 33/37,50 i 

Gardelvågen. Det søkes om utslipp av svartvann. Avløpsanlegget skal bygges opp med 

infiltrasjon i grunnen. Andersen’s Rør AS (org.nr. 990 189 765) er ansvarlig 

søker/prosjekterende/utførende for tiltaket. 

 

Vurderinger: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

Infiltrasjonsanlegg skal være på 30m2, dette er vurdert som tilstrekkelig for boligen. Det er ikke 

kommunalt vannledningsnett i området. Forholdene på stedet vurderes slik at infiltrasjonsanlegg 

i grunnen kan bygges i samsvar med retningslinjer for utforming og drift av separate 

infiltrasjonsanlegg. 

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
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Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 

 

Kultur- og fornminner:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

er registrerte kulturminner i nærliggende område, et funnsted, synlig over bakken, ca. 40 meter 

sør for vannboringspunktet.   

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 
Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis Marit Inga Sara tillatelse til etablering av 

det omsøkte avløpsanlegget på eiendommene 33/37 & 33/50 i Kvænangsbotn.  

 

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Marit Inga Sara utslippstillatelse for svartvann 

fra sekunder bolig på eiendommen 33/37 & 33/50 i Kvænangsbotn.  

 

• Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 

12-13. 

 

• Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 

vannforsyningsanlegg eller andre interesser. 

 

• Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 

tillatelsen bort. 

 

• Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Søknad om ferdigattest sendes kommunen når arbeidet er utført. 
 

Merknader 

 

Det må hentes inn tillatelse fra Kvænangen Kraftverk AS om tillatelse til å grave i veien, 

dette på grunn av at de har tinglyst veirett på anleggsveien.  
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Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

Kopi til: 

Andersen's Rør AS    
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Statskog SF 
Postboks 63 Sentrum 
7801  NAMSOS 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 123/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/264-2 2829/2016 600 05.10.2016 

 

Fradeling av tomt til eksisterende bolighus på festegrunn gnr/bnr/fnr 32/1/2- 
Åge Ørnebakk 

 
Saksopplysninger:  
Statskog SF søker om tillatelse til deling av eiendom gnr/bnr 32/1. Formålet er innløsning av 
festetomt gnr/bnr/fnr 32/1/2. Festeforholdet ble inngått i 1955.  Det søkes om tomt på 1549 m2. 
Etter samtale med saksbehandler i Statskog viser det seg at dette er feil da festekontrakten 
opperer med en utvidelse og til sammen utgjør 2100 m2.  Tomta er bebygd med bolighus og 
ligger i Kvænangsbotn. Omsøkt tomt ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel.  
 

 
I tomtefestelovens § 32 står det: Til innløysing av festetomter med hus som skjer etter paragrafen her 
eller med heimel i festeavtala, trengst det ikkje samtykke frå offentleg styresmakt dersom samtykke til 
bortfeste vart gjeve på bortfestingstida, eller ikkje trongst etter reglane på den tida.  
 
Kommunen kan derfor ikke nekte å innvilge søknaden når vilkårene i tomtefestelovens § 32 er 
oppfylt - og det vil det normalt være. Dette gjelder også dersom søknaden er i strid med plan- og 
bygningslovgivningen, f.eks i strid med gjeldene arealplan. Saken må likevel vurderes opp mot 
byggesaksbestemmelsene i Plan og bygningsloven i henhold til § 20-1 pkt m om opprettelse av en ny 
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grunneiendom (nytt gnr/bnr). Dette fremgår av Justisdepartementet og Miljøverndepartementets brev 
19.07.2007 og 19.03.2013.  
 
I plan- og bygningslovens § 26 heter det at ”Opprettelse av ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan 
gjelde i mer enn 10 år, jf lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende 
eiendomsgrenser, ikke må gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne 
lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endringer som nevnt i første punktum, må heller ikke 
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.” 
 
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.    
 
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer. 
 
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 
 
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 
 
Naboer er ikke varslet da det ikke regnes som om noen av naboene blir berørt av tiltaket.  
 
 
Vurderinger: 
Bruken av området vil ikke forandre seg ved en fradeling til selvstendig grunneiendom. 
Eksisterende festetomt er markert med grenser i matrikkelen.  
 
Øvrige bestemmelser i plan og bygningsloven i forhold til infrastruktur, sikkerhet mm. synes å 
være tilstrekkelig ivaretatt og vil ikke være til hinder for omsøkt fradeling. Tomten ligger ikke i 
aktsomhetsområder for skred. Det er eksisterende adkommst med privat veg over eiendom 32/1, 
og privat anlegg for vann og avløp. Det blir ingen endringer i den eksisterende adkomsten fra 
fylkesvegen, men adkommsten bør eventuelt stadfestes gjennom tinglyst avtale.  
 
Saken anses å ikke berøre regionale sektorinteresser og er dermed ikke vurdert nærmere i henhold 
til plansituasjonen da det allerede er etablert en festetomt her og den er bebygd. Siden fradeling er 
til uendret bruk og ikke til ulempe for miljø, friluftsliv, reindrift eller landbruksinteresser, tillates 
deling som omsøkt.  
 
Jordlovens § 12 om deling gjelder også for deling av landbrukseiendom innenfor LNF områder, 
men den vil ikke tillegges vekt da det ikke søkes om arealmessige endringer i eksisterende 
festeforhold.  
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Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1, pkt m) og jordlovens § 12 innvilger Kvænangen 
kommune søknad om deling av gnr/bnr 32/1 for innløsning av festetomt gnr/bnr/fnr 32/1/2. 
Totalt areal vil være om lag 2100 m2 i henhold til festekontrakt.  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Den videre saksgangen: 
Kvænangen kommune kjøper oppmålingstjenester fra Nordreisa kommune. Vedtaket er oversendt 
oppmålingskontoret i Nordreisa kommune. Vi vil sende faktura for oppmålings- og tinglysningsgebyr for tomta som 
er godkjent fradelt. I forkant av utmålingen vil du bli kontaktet. Dersom du har spesielle ønsker om tidspunkt for 
kartforretningen må du ta kontakt med oppmålingskontoret i god tid før oppmålingen. Etter at oppmålingen har 
funnet sted, vil melding bli sendt Statens kartverk for tinglysning og matrikkelbrev bli utstedt. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
 
 
 

Kopi til: 
Åge Ørnebakk Kvænangsbotn 9162 SØRSTRAUMEN 

 



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Joar Wassnes 

 

9161  BURFJORD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 118/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/383-2 2797/2016 600 29.09.2016 

 

1943/13/95. Søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg. 

 

Saksopplysninger:  

Joar Wassnes søker om riving av vinterhage samt byggetillatelse til tilbygg på sin bolig på 

eiendommen 13/95. Tilbygget er på ca. 27m2. 

 

 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2 

 

Ansvarsrett: 

Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som 

kan forestås av tiltakshaver. 

 

Plansatus: 

Det omsøkte tiltaket er innenfor reguleringsbestemmelsene for Burfjord Øst 

 

Byggegrunn/miljøforhold: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. Pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra 

Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap. 

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl. § 27-4. Tiltaket gir ingen 

endringer 
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Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 

 

Kommunen har sjekket ut naturbasen og det er ikke registrert noe spesielt med tanke på 

registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 

Tiltaket er på eksisterende tomt i boligområde. Vil ikke medføre utvidelse av bebygd areal. 

 

Reindrift: 

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen. (www.kart.reindrift.no). Der 

framkommer det ikke avmerkinger for årsbeiter, trekkleier eller anlegg. Kommunen kan ikke se 

at tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften. Det omsøkte tiltaket er på egen opparbeidet tomt i 

boligfelt. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at 

det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (Pbl § 21-5, SAK 10 § 

6-2). 

 

Avfall: 

Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 

har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
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Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-4 gis Joar Wassnes tillatelse til riving av 

vinterhage, samt byggetillatelse til oppføring av tilbygg på sin bolig på eiendommen 13/95 i 

Burfjord. Bygningsnummer 192259509. 

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  
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«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 111/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2016/319-3 2601/2016 600 09.09.2016 

 

1943/35/2/4 Søknad om utslippstillatelse 

 

Saksopplysninger:  

Even Walseth søker om utslippstillatelse for fritidsbolig på eiendommen 35/2/4 på Løkviknesset. 

Det søkes om utslipp av gråvann; synkekum under bygget.  

 

 

Vurderinger: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. Synkekummen vil ha et infiltrasjonsområde på 5,3m2, og er tilstrekkelig for 

utregnet pe-ekvivalent (0,6). Det er ikke kommunalt vannledningsnett i området. Forholdene på 

stedet vurderes slik at infiltrasjonsanlegg i grunnen kan bygges i samsvar med retningslinjer for 

utforming og drift av separate infiltrasjonsanlegg. 

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
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Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  

 

Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
 

Kultur- og fornminner:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 
Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1, gis Even Walseth tillatelse til etablering av 

det omsøkte avløpsanlegget på eiendommen 35/2/4 på Løkviknesset. 

 

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Ole Engebretsen utslippstillatelse for 

svartvann fra fritidsboligen på eiendommen 35/2/4 på Kviteberg. 

 Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 

12-13. 

 

 Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 

vannforsyningsanlegg eller andre interesser. 

 

 Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 

tillatelsen bort. 

 

 Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Søknad om ferdigattest sendes kommunen når arbeidet er utført. 

 

Merknader 

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 

utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 

at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 

kontrollsystem på plass. 
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Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Roger Olsen 

 

9184  REINFJORD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 113/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2016/234-9 2604/2016 600 12.09.2016 

 

1943/42/18 Søknad om dispensasjon. 

 

Saksopplysninger:  

Roger Olsen søker om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene; LNF-A område, og Plan- 

og bygningslovens § 1-8 «forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag», dette for å kunne oppføre 

en sjå på eiendommen 42/18 på Spildra. Sjåen er på ca. 17m2 BYA. Tiltaket er ikke 

søknadspliktig jf. PBL § 20-5 og Byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-1. Søknaden har blitt sendt 

på høring til statlige og regionale berørte myndigheter, jf. PBL § 19-1. Det har ikke kommet 

innsigelser mot tiltaket fra noen av høringspartene. 

 

 

Kvænangen Kommune vurderer at fordelene er større enn ulempene ved tiltaket. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 gis Roger Olsen dispensasjon fra PBL § 1-8 

«forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag» og kommuneplanbestemmelsene for LNF-A 

område, for å kunne føre opp sjå på eiendommen 42/18 på Spildra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Side 2 av 2 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

«MOTTAKERNAVN» 

«ADRESSE» 

«POSTNR»  «POSTSTED» 

 

«KONTAKT» 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 115/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2016/313-4 2701/2016 600 22.09.2016 

 

1943/8/17. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 

 

Saksopplysninger:  

Helge Nergård søker om utslippstillatelse fra fritidsbolig/utleiebolig på eiendommen 8/17 på 

Hjellnes. Det søkes om utslipp av svartvann, sanitært avløpsvann og gråvann. Avløpsanlegget 

skal bygges opp med slamavskiller m/ sjøen som utslippssted. Det har blitt søkt om dispensasjon 

fra PBL § 1-8 «forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag», og søknaden har vært på høring til 

statlige og regionale myndigheter, jf. PBL § 19-1. Ingen merknader er framkommet. Ø.B. Maskin 

(org.nr. 995593769) er ansvarlig søker/prosjekterende/utførende for tiltaket. 

 

 

Vurderinger: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. Det er ikke kommunalt vannledningsnett i området.  

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 

 

 



 

 Side 2 av 2 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 3 

 

Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 

 

Kultur- og fornminner:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1, gis Helge Nergård tillatelse til etablering av 

det omsøke avløpsanlegget på eiendommen 8/17 på Hjellnes. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2, gis Helge Nergård dispensasjon fra Plan- og 

bygningslovens § 1-8 «forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.» 

 

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Helge Nergård utslippstillatelse for svartvann 

fra fritidsboligen på eiendommen 8/17 på Hjellnes. 

 

 Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 

12-13.



 Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 

vannforsyningsanlegg eller andre interesser. 



 Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 

tillatelsen bort. 



 Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 



Søknad om ferdigattest sendes kommunen når arbeidet er utført.  

 

Merknader  

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 

utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 

at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 

kontrollsystem på plass. 

 



 

 Side 3 av 3 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Tone Kristin Lindbom 
Øvergård 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 139/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/204-2 3105/2016 600 28.10.2016 

 

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal på gnr/bnr 27/17- Tone 
K. Lindbom 

 
Saksopplysninger:  
Det er søkt om tilskudd til drenering av jordbruksareal på eiendommen gnr/bnr 27/17. Søker er eier 
av eiendommen.  Arealene er tidligere drenerte arealer og tiltakene omfatter opprensking og 
forbedring av eksisterende åpne grøfter i henhold til kart. 
 

 
 
Søknaden behandles etter forskrift om drenering av jordbruksjord. Formålet med forskriften er å øke 
kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med 
potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av 
næringsstoffer til vassdrag. Søker må utarbeide grøfteplan med kart. 
 



 
 Side 2 av 2

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, 
vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner. 
  
Forskriften avgrenser satsene til kr 1000,- per dekar for systematisk grøfting, profilering og 
omgraving. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 
kroner per dekar. Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra tilskuddet er innvilget.  
 
Utbetaling gjøres etterskuddsvis etter anmodning fra søker. 
 
De miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved  
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. Herunder tilskuddsforvaltning. I § 
8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko 
for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal 
tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige 
resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
 
Vurderinger: 
Arealene er tidligere drenert, men grøftene har delvis grodd igjen og dreneringsfunksjonen er 
redusert. Dette har gjort seg utslag i bløte parti på deler av de omsøkte arealene. Søknaden omfatter 
bare samle- og avskjæringsgrøftene.  
 
Kulturminner:  
Det er ikke registrert freda kulturminner på de omsøkte arealene. Det er liten fare for at ukjente 
kulturminnelokaliteter berøres da saken bare gjelder oppfrisking av eksisterende grøfter. 
 
Naturmangfold:  
Kommunen kjenner ikke til at det finnes truede arter eller naturtyper i eller i tilknytning til 
lokaliteten. Dette framkommer heller ikke av DNs Naturbase og Artsdatabanken. Tiltakene omfatter 
tyngre vedlikehold på tidligere drenert og dyrket areal. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 synes å være 
godt nok ivaretatt i forhold til sakens karakter. 
 
Flom og vannforurensning:  
Tiltaket gjelder videreføring av åpne grøfter, og dermed øker ikke faren for flom eller erosjon. 
Omsøkte arealer ligger nær sjøen og dreneringen påvirker ikke vassdrag. 
 
Beregning av tilskudd: 
1200 m åpen grøft a kr 15,-   kr. 18000,- 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift om tilskudd til drenering innvilges Tone Kristin Lindbom kr. 18000,- til 
drenering av jordbruksareal på gnr/bnr 27/17 i tråd med omsøkt grøfteplan.  
 



 
 Side 3 av 3

Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes kulturminner i form av gjenstander eller 
formasjoner fra eldre aktivitet så må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget, miljø- og  
kulturvernavdelingen og Troms Fylkeskommune, kulturetaten.  
 
Tilskuddet betales ut etter arbeidet er utført.  Tiltaket må være gjennomført innen 31. desember 2019. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke håndskrevet signatur. 
 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen    

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Bert Otto Thomassen 
Saltnesveien 146 
9163 JØKELFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 2/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/48-49 74/2017 Q03 12.01.2017 

 

Søknad om tilskudd til brøyting 

 
Saksopplysninger:  
 
Kvænangen kommunestyre har i møte 18.12.2013 gjort vedtak om at det i budsjett og økonomiplan 
2014-2017 settes av kr.100 000,- til brøytetilskudd i veiløse bygder. Dette er videreført i budsjett for 
2016 og økonomiplan 2016-2019 i møte 21.12.2015.  
I kommunestyre 27.04.2016 er beløpet høynet til kr.120 000,- og kr. 20 000,- tas fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.  
 
Brøytetilskuddet fordeles over månedene januar, februar, mars, april, oktober, november og 
desember. For vårhalvåret hadde vi kr. 68 571,- til fordeling, og for høsthalvåret 51 429,-  
 
Med utgangspunkt i veistrekninger som brøytes, så utgjør det kr. 12,- pr. meter vei for vårhalvåret 
2016, og kr. 9,- pr. meter vei for høsthalvåret 2016. 
 
Bert Otto Thomassen søker om tilskudd på kr. 25 000,- til dekning av drivstoff og maskinslitasje. 
Totalt er det brukt 60 timer for å holde veien farbar.  
 
Det er besluttet å innvilge søknad fra Bert Otto Thomassen med kr. 9 000,- eks. mva. 
 
 
 
Vurderinger: 
Se saksopplysninger.  
 
 
 
 
 



 
 Side 2 av 2

Vedtak: 
 
Bert Otto Thomassen innvilges kr. 9 000,- eks. mva. for vintervedlikehold høsthalvåret 2016. Beløpet 
belastes konto for tilskudd brøyting 14727.691.332.  
Innvilget beløp overføres konto 0539 78 89256. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Dag Åsmund Farstad 
Avd.ing. anlegg 
Direkte innvalg: 77 77 88 43 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 
 
 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 5/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/263-8 99/2017 600 17.01.2017 

 

1943/1/10. Søknad om utslippstillatelse. 

 
Saksopplysninger:  
Irene Larsen Segelvik søker om utslippstillatelse fra sin fritidsbolig, på eiendommen 1/10 i 
Segelvik. Det søkes om utvidet bruk av eksisterende anlegg. Anlegget består av slamavskiller på 
2m3. Utslipp i sjø, med ledning som går under laveste lavvannsstand. Nord-Norsk 
Montasjeteknikk AS (org.nr. 999563147) er ansvarlig søker for tiltaket.  
 
 
Vurderinger: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet.  
Avløpsanlegget er bygd opp med en slamavskiller på 2m3, dette er vurdert som tilstrekkelig for 
fritidsboligen. Det er ikke kommunalt vannledningsnett i området.  
 
Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
 
 
 



 
 Side 2 av 2

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
 
Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
 
Kultur- og fornminner: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2). 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1, gis Irene Larsen Segelvik tillatelse til utvidet 
bruk av avløpsanlegget på eiendommen 1/10 i Segelvik.  
 
Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Irene Larsen Segelvik utslippstillatelse for 
anlegget på eiendommen 1/10 i Segelvik.  
 

 Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensningsforskriftens §§ 12-
7 til 12-13. 
 

 Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 
vannforsyningsanlegg eller andre interesser. 

 
 Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 

tillatelsen bort. 
 
 Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 
Søknad om ferdigattest sendes kommunen når arbeidet er utført. 
 
Merknader 
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass. 
 
 
 
 



 
 Side 3 av 3

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 128/16 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

«REF» 2016/305-5 2898/2016 600 12.10.2016 

 

1943/22/2. Søknad om rammetillatelse. 

 

Saksopplysninger:  

Ravelsnes gård DA søker om rammetillatelse for oppføring av to utleiehytter i tilknytning til 

næringsvirksomhet ved Ravelsnes Gård DA 998 298 393. Hyttene er på 24,6m2 hver. Tiltaket er i 

et område som i kommuneplanens arealdel betegnes som et LNF-A område. Saken har vært sendt 

på høring til berørte regionale og statlige myndigheter jf. PBL § 19-1, og det har ikke kommet 

noen innsigelser som taler imot tiltaket før høringsfristen på 4 uker gikk ut. 

 

Vurderinger/saksopplysninger: 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  

 

Ansvarsrett: 

Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd. 

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes, jf. PBL § 23-4. 

 

Byggegrunn/miljøforhold: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 

fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no). 

 

 

http://www.ngu.no/
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Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. 

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

 

Reindrift: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (www.tromsatlas.no). Det er ikke registrerte 

årsbeiter, trekkleier eller anlegg på det omsøkte området. Kommunen kan derfor ikke se at 

omsøkte tiltak vil ha konsekvenser for reindriften. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

Avfall: 

Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

 

 

 

 

http://www.miljostatus.no/
http://www.tromsatlas.no/
http://www.kulturminnesøk.no/
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Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse for 

bygging av to utleiehytter på eiendommen 22/2 på Ravelsnes. 

 

Merknader 

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 

utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 

at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 

kontrollsystem på plass.  

 

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Tove Henriksen 
Karvikveien 77 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 144/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/378-4 3285/2016 600 14.11.2016 

 

1943/37/21 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

 
Saksopplysninger:  
Tove Henriksen søker om tillatelse til tilbygg. Dette på boligen beliggende på eiendommen 37/21 
i Karvika. Tilbygget er en terrasse, og er på 105m2. 
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett: 
Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven; tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver. 
 
Byggegrunn/miljøforhold: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 
fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no). 
 
Atkomst/avkjørsel 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. 
 
 
 

http://www.ngu.no/
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Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
 
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
 
Reindrift: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (kilden.skogoglandskap.no). Der er det 
registrert sommerbeite (sentrale høyereliggende områder) for rein i området. Det omsøkte tiltaket 
er lite og er på egen eiendom. Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket vil ha noen konsekvens 
for reindriften. 
 
Kultur- og fornminner: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2). 
 
Avfall: 
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 

http://www.miljostatus.no/
http://www.kulturminnes�k.no/
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Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Tove Henriksen tillatelse til oppføring av 
tilbygg, terrasse, på eiendommen 37/21 i Karvika.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 
 
 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Brannvesenet 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Torfinn Østlyngen 
Altaveien 462 
9517  ALTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 145/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/20-2 3287/2016 M88 14.11.2016 

 

35/61 søknad om fritak på feiing og tilsyn 

 
Saksopplysninger:  
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing 
og tilsyn av fyringsanlegg i kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord. 
 
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret 21.12.2015 med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon 
og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-2015-
12-17-1710 Forskrift om brannforebygging. § 8. Gebyrfritak. 
 
 
 
Vurderinger: 
Gnr.35 Bnr.61 Komtek – Avtale 201343 Bygg nr. 300434705 Fritidsbygg   

 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 
 
Søknad 14.11.16 med begrunnelse av fritak. Bygget har ikke montert vedovn eller røykløp.   
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Vedtak: 
Søknaden innvilges med virkning fra 14.11.16 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Nils Arnold Nilsen 

 
Brannsjef, IKS 
Direkte innvalg: 77 71 94 95 
E-post: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no 
 
 

Vedlegg 
1 35/61 søknad om fritak på feiing og tilsyn 

 
 
 



Fra: Torfinn Østlyngen
Til: Nils Arnold Nilsen
Emne: Feietjeneste
Dato: 14. november 2016 04:29:54

Søker om fritak for feietjeneste da jeg ikke har montert vedovn eller røykrør på min hytte.
Min hytteadresse er Toppelbuktveien 287. G 35, B 61.

Hilsen Torfinn Østlyngen.

mailto:Nils.Nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Trond Jensen 
Kjækan 
SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 138/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/60-16 3099/2016 K54 28.10.2016 

 

Søknad om vanningsanlegg 

 
Saksopplysninger:  
 
Trond Jensen søker om tilknytning til Kjækan vannverk, dette i forbindelse med etablering av 
vanningsanlegg til jordbærlandet på eiendom 31/11 Hagen II.  
 
Anlegget er todelt, og har et beregnet vannforbruk på 2 * 1,25 l/s.  Anlegget tenkes brukt ved 
behov i perioden juni – august.   
Det er behov for vanning av plantene i tørre perioder, spesielt tidlig i sesongen etter blomstring. 
Det mest gunstige er å vanne om natta, eller tidlig på morgenen for å unngå fordamping.  
 
Kjækan vannverk forsyner 13 husstander, 16 fritidsboliger og Kjækan skole.  
Årsforbruket er beregnet til 4500 m3

. 
 
Vannverket er dimensjonert for Q maks 2,5 l/s 
 
Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannledning er kr. 12 731,- eks. mva 
Videre tilkommer årlige abonnements- og forbruksgebyr. 
 
Omsøkt påkobling vil overskride vannverkets kapasitet, og det må settes kriterier for belastning 
og tidspunkt for bruk. 
 

 Vanningsanlegget er todelt, og kan påkobles vannverket under forutsetning av at det 
alterneres under bruk, samt at belastningen ikke overskrider 1,25 l/s. 

 Vanningsanlegget brukes på natt, og tidlig morgen. 
 Det installeres vannmåler for registrering av forbruk iht. reglement for tilknytning. 
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Vurderinger: 
Vannverket har med dagens tilknytninger kapasitet til en økning av forbruket, men ikke med en 
økning som omsøkt.  
 
En tilkobling som omsøkt med total belastning på 2,5 l/s vil ikke være mulig.  
 
Omsøkt vanningsanlegg er todelt, og kan kjøres med en belastning på 1,25 l/s. Det betyr at en må 
alternere på hvilken del av anlegget som skal være i drift.  
 
Det kan tillates drift under forutsetning av belastningen ikke overskrider 1,25 l/s.  
 
Kommunen må ta forbehold da økt belastning kan påvirke vannverket, og kan utløse 
driftsforstyrrelser.   
 
Søker må dokumentere rutiner for drift, samt følge kommunens retningslinjer for bruk, slik at en 
ikke overskrider kapasiteten ved vannverket.   
 
Vannforbruk registreres med vannmåler, og søker må bekoste denne.  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Kvænangen kommunes forskrift for vann- og avløpsgebyrer av 16.12.2009 
innvilges søknad fra Trond Jensen om etablering av vanningsanlegg på gnr 31 bnr 11 med 
tilknytning til Kjækan vannverk. Vanningsanlegget er todelt, og det gis tillatelse til et forbruk på 
1,25 l/s. Kommunen kan oppheve vedtaket om det viser seg at kapasiteten ved vannverket ikke er 
tilstrekkelig, eller at dette gir drifts- og leveringsproblemer til de øvrige abonnentene på anlegget.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Dag Åsmund Farstad 
Avd.ing. anlegg 
Direkte innvalg: 77 77 88 43 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Gunn Storvik Nilsen 
Kantarellvegen 63 
9102  KVALØYSLETTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 141/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/247-10 3249/2016 600 08.11.2016 

 
 

FERDIGATTEST 1943/8/44 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 
 
Saksnr: Behandlet i: 
0052/07 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 
 
Byggested: Jøkelfjord Gnr/Bnr: 8/44 
Tiltakshaver: Gunn Storvik Nilsen Adresse: 9163 Jøkelfjord 
Ansvarlig søker: Jan Nilsen Adresse: 9163 Jøkelfjord 
Tiltakets art: Fritidsbolig Bruksareal: 45 m2 

 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 25.09.2016 fra ansvarlig søker.  
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/247. 
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Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 
 

Kopi til: 
Jan Nilsen    

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 150/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/473-2 3404/2016 600 23.11.2016 

 

1943/13/160. Søknad om tillatelse til tiltak. 

 
Saksopplysninger:  
YX Betjent AS (org.nr. 895 453 102) søker om tillatelse til utbytting av skilt. Dette på 
bensinstasjonen på eiendommen 13/160 i Burfjord. Ansvarlig søker, prosjekterende og utførende 
for tiltaket er Brand Factory Norge AS avd. Østfold (org. nr. 986 297 359). Skiltenes utseende og 
utforming framkommer av søknaden.  
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett: 
Foretak med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller PBL § 22-1 
og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.  
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes, jf. PBL § 23-4. 
 
Ved søknad om ansvarsrett, er det erklært uavhengighet, jf. SAK 10 § 14-1. 
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Byggegrunn/miljøforhold: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 
fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no).  
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  
 
Planstatus: 
Tiltaket er beliggende i område for forretning, i det regulerte området «Burfjord Sentrum», og er 
i henhold til reguleringsbestemmelsene.  
 
Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
 
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
 
Avfall: 
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
 
 
 

http://www.ngu.no/
http://www.miljostatus.no/
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Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis Brand Factory Norge AS avd. Østfold 
(org. nr. 986 297 359) tillatelse til utskifting av skilt på bensinstasjonen på eiendommen 
13/160 i Burfjord.  
 
Merknader 
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 
 
 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 151/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/305-9 3426/2016 600 25.11.2016 

 

1943/22/2. Søknad om igangsettingstillatelse. 

 
Saksopplysninger:  
Ravelsnes gård DA (org.nr. 998 298 393) søker om igangsettingstillatelse på eiendommen 22/2. 
LNF-A område. Det søkes om igangsetting for oppføring av to utleiehytter. I delegert vedtak 
128/16, med saksnummer 2016/305-5 ble det gitt rammetillatelse for prosjektet. 
 
Ansvarsrett: 
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd. 
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes, jf. PBL § 23-4. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 gis igangsettingstillatelse for mottatt 
søknad, datert 16.08.2016. Tillatelsen gjelder oppføring av to utleiehytter. 
Igangsettingstillatelsen er knyttet opp imot tidligere godkjente rammetillatelse, med 
saksnummer 2016/305-5.  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 gis Ravelsnes Gård DA dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel; LNF-A område. I kommuneplanbestemmelsene står det:  
«I LNF-områder merket A kan spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse 
tillates.»  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 gis Ravelsnes Gård DA dispensasjon fra PBL 
§ 1-8 «Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag».  
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Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 og PBL §§ 23-5 og 23-6, gis godkjenning som selvbygger til 
Gudmund Helberg i følgende funksjoner; PRO, hele prosjektet; UTF, hele prosjektet. Alt i 
tiltaksklasse 1.  
   
Ved videre kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/305-5. 
 
Merknader: 
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass. 
 
Det framkommer av søknaden at det ikke legges inn vann eller installeres vannklosett i 
noen av utleiehyttene. 
 
For videre utnyttelse av eiendommen, og «for gjennomføring av større bygge- og 
anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves 
det reguleringsplan», jf. PBL § 12-1. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Hans Richard Nyheim 
Gulengveien 34 
9010  TROMSØ 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 153/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/338-5 3445/2016 600 28.11.2016 

 

1943/22/10. Søknad om tillatelse til tiltak. Flytebrygge. 

 
Saksopplysninger:  
Hans Richard Nyheim søker om tillatelse til utsett av flytebrygge på eiendommen 22/10 på 
Dorras. Bredde 2m og lengde 38m. 
Tiltaket berører § 1-8 i Plan- og bygningsloven; «Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.» 
Det må derfor innvilges dispensasjon, for å kunne gi tillatelse til tiltaket. Saken skal behandles 
etter Plan- og bygningsloven og Havne- og farvannsloven. Saken har blitt sendt på høring til 
statlige og regionale myndigheter, jf PBL § 19-1. Ingen merknader er framkommet.  
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2 
 
Ansvarsrett: 
Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven; tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver. 
 
Dispensasjoner: 
Det må innvilges dispensasjon i fra § 1-8 i Plan- og bygningsloven. Forbud mot tiltak mv. langs 
sjø og vassdrag. Kommunen kan ikke se at det er forhold omkring søknaden som kan være til 
hinder for en slik dispensasjon. 
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Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i 
§§ 8-12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi 
og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
 
Kommunen har sjekket ut naturbasen, ( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
 
Søknaden om utsetting av flytebrygga er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, så mener man å ha et 
godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
 
Reindrift: 
Ikke relevant i forbindelse med søknaden 
 
Kultur- og fornminner:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  
Dersom det i forbindelse med tiltaket kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2).  
 
Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
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Havne- og farvannsloven, alminnelige vilkår i forbindelse med flytebryggen:  
Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist på tegning/kartutsnitt. Det må ikke foretas 
endringer uten at dette på forhånd er godkjent av Kvænangen kommune.  
 
Begrunnelse: Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som er vurdert i 
forbindelse med tillatelsen.  
 
Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaver.  
Begrunnelse: Det er tiltakshaveren som får fordelen av tillatelsen. Skulle tiltaket føre til skade, 
er det naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene.  
 
Flytebrygga må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/forankres på en slik måte at 
konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen trafikk på sjøen, samt at avdrift unngås.  
Forankringstauene skal være nedsenket.  
Begrunnelse: Ferdsel og sikkerhetsmessige hensyn.  
 
Flytebrygga skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes slik at det ikke virker blendende 
på eventuelle sjøfarende.  
Begrunnelse; Ferdsel og sikkerhetsmessige tilsyn.  
 
Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet med posisjoner 
oppgitt i WGS 84, til Efs/Statens kartverk sjø, Postboks 60,4001 Stavanger.  
Dette skal gjøres umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Kopi av melding skal sendes  
Kvænangen kommune og Kystverket Troms og Finnmark.  
Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for ajourhold og 
oppdatering av sjøkartene og for kunngjøring i «Etterretninger for sjøfarende». 
 
Det gjøres for øvrig oppmerksom på at havne og farvannsloven § 26 stiller nærmere krav 
til tiltaket som tiltakshaver selv har ansvaret for å oppfylle. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Side 4 av 4

Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon i fra Plan- og 
bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag for utsetting av 
flytebrygge på eiendommen 22/10 på Dorras. 
  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-4 gis Hans Richard Nyheim tillatelse for utsett 
av flytebrygge på eiendommen 22/10 på Dorras. 
  
Med hjemmel i Havne og farvannsloven § 27, gis Hans Richard Nyheim tillatelse til utsett 
av flytebrygge på eiendommen 22/10 på Dorras.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 
 
Vedlegg:  
Utdrag i fra Havne- og farvannsloven §§ 26, 29 og 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 
 Side 5 av 5

LOV 2009-04-17 nr. 19: Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven).  
 
§ 26. Alminnelige krav til tiltak  
 
Tiltak som krever tillatelse etter dette kapittelet, skal planlegges, gjennomføres, drives og 
vedlikeholdes slik at hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet samt 
hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier, blir ivaretatt på en forsvarlig måte.  
 
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til planlegging, gjennomføring, drift og 
vedlikehold av tiltak.  
 
Departementet kan i forskrift gi regler om minste tillatte avstand i høyde, bredde eller dybde for 
tiltak som kan innskrenke farledene  
 
§ 29. Vilkår i tillatelse  
Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapittelet skal det legges vekt på hensynet til 
god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre næringer, samt hensynet til 
liv og helse, miljø og materielle verdier. Det kan bl.a. settes vilkår om  
a) undersøkelser, herunder om virkninger av tiltaket,  
b) utførelse, herunder utstyr og dimensjonering,  
c) tidsbegrensning,  
d) bruk,  
e) vedlikehold,  
f) miljøovervåkning,  
g) fjerning og opprydding.  
 
Vedtaket kan fastsette at den som får en tillatelse, eller den i hvis interesse et vedtak blir truffet, 
skal dekke utgiftene til å oppfylle vilkår nevnt i første ledd. I tillatelse til tiltak som kan volde 
vesentlig ulempe for annen bruk og utnytting av farvannet, kan det settes som vilkår at 
tiltakshaveren skal legge til rette for slik bruk og utnytting annet sted, eller skal yte tilskudd for 
dette formål, eller at tiltakshaveren uten hensyn til skyld skal erstatte skade på og tap av redskap 
og utstyr mv. som benyttes i annen næringsvirksomhet i farvannet, for eksempel fiskeredskap. 
Erstatningsansvaret kan lempes eller falle bort dersom tiltakshaveren godtgjør at skaden skyldes 
grov uaktsomhet fra skadelidte.  
 
§ 31. Bortfall av tillatelse  
En tillatelse faller bort hvis arbeidet med et tiltak ikke er satt i gang senest tre år etter at 
tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet med tiltaket blir innstilt i mer enn to år. Den 
myndighet som har gitt tillatelsen, kan forlenge fristen én gang med inntil tre år. 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Rolf Bjarne Jørgensen 
Kvænangsveien 4239 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 1/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/507-2 4/2017 600 02.01.2017 

 
 

FERDIGATTEST 1943/12/28 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 
 
Saksnr: Behandlet i: 
21/14 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 
 
Byggested: Kvænangsveien 4239 Gnr/Bnr: 12/28 
Tiltakshaver: Rolf Bjarne Jørgensen Adresse: 9161 Burfjord 
Ansvarlig søker: Rolf Bjarne Jørgensen Adresse: 9161 Burfjord  
Tiltakets art: Garasje Bruksareal: 49 m2 

 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 19.12.2016.   
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/784. 
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Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Næring, utvikling og teknisk 
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Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 152/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/305-10 3429/2016 600 25.11.2016 

 

1943/22/2. Søknad om igangsettingstillatelse. 

 
Ravelsnes gård DA (org.nr. 998 298 393) søker om igangsettingstillatelse på eiendommen 22/2. 
LNF-A område. Det søkes om igangsetting for utsetting av flytebrygge. I delegert vedtak 128/16, 
med saksnummer 2016/305-5 ble det gitt rammetillatelse for prosjektet. 
 
Ansvarsrett: 
Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven; tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver. 
 
Havne- og farvannsloven, alminnelige vilkår i forbindelse med flytebryggen: 
 
Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist på tegning/kartutsnitt. Det må ikke foretas 
endringer uten at dette på forhånd er godkjent av Kvænangen kommune. 
Begrunnelse: Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som er vurdert i 
forbindelse med tillatelsen. 
 
Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaver. 
Begrunnelse: Det er tiltakshaveren som får fordelen av tillatelsen. Skulle tiltaket føre til skade, 
er det naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene. 
Flytebrygga må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/forankres på en slik måte at 
konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen trafikk på sjøen, samt at avdrift unngås. 
 
Forankringstauene skal være nedsenket. 
Begrunnelse: Ferdsel og sikkerhetsmessige hensyn. 
 
Flytebrygga skal være tilstrekkelig belyst, og lyset skal innrettes slik at det ikke virker blendende 
på eventuelle sjøfarende. 
Begrunnelse; Ferdsel og sikkerhetsmessige tilsyn. 
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Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet med posisjoner 
oppgitt i WGS 84, til Efs/Statens kartverk sjø, Postboks 60,4001 Stavanger. 
Dette skal gjøres umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Kopi av melding skal sendes 
Kvænangen kommune og Kystverket Troms og Finnmark. 
Begrunnelse: Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for ajourhold og 
oppdatering av sjøkartene og for kunngjøring i «Etterretninger for sjøfarende». 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 gis igangsettingstillatelse for mottatt 
søknad, datert 16.08.2016. Tillatelsen gjelder utsetting av flytebrygge. 
Igangsettingstillatelsen er knyttet opp imot tidligere godkjente rammetillatelse, med 
saksnummer 2016/305-5.  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 gis Ravelsnes Gård DA (org.nr. 998 298 393) 
dispensasjon fra PBL § 1-8 «Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag».  
 
Med hjemmel i Havne- og farvannsloven § 27, gis Ravelsnes gård DA (org. nr. 998 298 393) 
tillatelse til utsett av flytebrygge på eiendommen 22/2 på Ravelsnes.  
 
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29, gis tillatelsen med vilkårene nevnt ovenfor.  
 
Det gjøres for øvrig oppmerksom på at havne og farvannsloven § 26 stiller nærmere krav 
til tiltaket som tiltakshaver selv har ansvaret for å oppfylle. 
 
Ved videre kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/305-5. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
Vedlegg:  
Utdrag i fra Havne- og farvannsloven §§ 26, 29 og 31. 
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LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven).  
 
§ 26. Alminnelige krav til tiltak  
 
Tiltak som krever tillatelse etter dette kapittelet, skal planlegges, gjennomføres, drives og 
vedlikeholdes slik at hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet samt 
hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier, blir ivaretatt på en forsvarlig måte.  
 
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til planlegging, gjennomføring, drift og 
vedlikehold av tiltak.  
 
Departementet kan i forskrift gi regler om minste tillatte avstand i høyde, bredde eller dybde for 
tiltak som kan innskrenke farledene  
 
§ 29. Vilkår i tillatelse  
Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapittelet skal det legges vekt på hensynet til 
god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre næringer, samt hensynet til 
liv og helse, miljø og materielle verdier. Det kan bl.a. settes vilkår om  
a) undersøkelser, herunder om virkninger av tiltaket,  
b) utførelse, herunder utstyr og dimensjonering,  
c) tidsbegrensning,  
d) bruk,  
e) vedlikehold,  
f) miljøovervåkning,  
g) fjerning og opprydding.  
 
Vedtaket kan fastsette at den som får en tillatelse, eller den i hvis interesse et vedtak blir truffet, 
skal dekke utgiftene til å oppfylle vilkår nevnt i første ledd. I tillatelse til tiltak som kan volde 
vesentlig ulempe for annen bruk og utnytting av farvannet, kan det settes som vilkår at 
tiltakshaveren skal legge til rette for slik bruk og utnytting annet sted, eller skal yte tilskudd for 
dette formål, eller at tiltakshaveren uten hensyn til skyld skal erstatte skade på og tap av redskap 
og utstyr mv. som benyttes i annen næringsvirksomhet i farvannet, for eksempel fiskeredskap. 
Erstatningsansvaret kan lempes eller falle bort dersom tiltakshaveren godtgjør at skaden skyldes 
grov uaktsomhet fra skadelidte.  
 
§ 31. Bortfall av tillatelse  
En tillatelse faller bort hvis arbeidet med et tiltak ikke er satt i gang senest tre år etter at 
tillatelsen ble gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet med tiltaket blir innstilt i mer enn to år. Den 
myndighet som har gitt tillatelsen, kan forlenge fristen én gang med inntil tre år.
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