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PS 1/17 Gebyrregulativ-Felles 1940-1941-1942-1943-Brannvernområdet 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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 
 
 
 

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 
 
 

PS 2/17 Ny vurdering av klage på søknad om deling av eiendom gnr/bnr 31/6 
- Magnar Stensvik 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra teknisk utvalg: Arealet endres til 3900 m2. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 3900 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.  
 
 
 

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.  
 

PS 3/17 Søknad om dispensasjon fra motorferdeselloven for transport til 
hytte - Gnr/bnr 47/2 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje 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. 
 
 
 

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. 
 
 
 

PS 4/17 Retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
 
 



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. 
 

PS 5/17 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med 
skadefelling av rovvilt- Nord-Troms skadefellingslag 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
 
 
 

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. 
 
 

PS 6/17 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med 
prøveboring i etter mineraler- EMX Exploration 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra teknisk utvalg: Første kolonne, områder, endres til: Dispensasjonen gjelder 
fra Badderen og Kjækan langs godkjent scooterløype. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
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 fra Badderen og Kjækan langs godkjent 

scooterløype. 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. 
 
 
 

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. 
 
 
 

PS 7/17 Oppsyn og vedlikehold av fiskeplass ved Badderelva 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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.  
 
 
 

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.  
 

PS 8/17 Revisjon av delegasjonsreglementet, Teknisk utvalgs ansvarsområde 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Punkt 28 tilføyes: Referat sendes formannskapet. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 

 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. Referat sendes formannskapet. 

 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. 

 
 
 

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. 

PS 9/17 Søknad om dispensasjon fra plan for fradeling av tomt il boligformål- 
gnr/bnr 13/12-Ellinor Henriksen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra teknisk utvalg: Første setning endres til «Leder av teknisk utvalg og 
saksbehandler gis fullmakt til å godkjenne fradelingen.» 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
Leder av teknisk utvalg og saksbehandler gis fullmakt til å  godkjenne fradelingen 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.  
 
 
 



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.  
 

PS 10/17 Søknad om konsesjon til erverv av eiendom gnr/bnr 11/1, 11/5, 11/6, 
11/8 og 36/8 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
 
 
 

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. 



 
 

PS 11/17 Boligpakke som rekrutteringstiltak 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra teknisk utvalg: Punkt 1: Siste setning strykes. Punkt 2, 3 og 4 strykes. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
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).  

 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
2) 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. 

3) For leilighetene Skoleveien 2 betales det normalt husleie etter normal sats, men det kan 
alternativt avtales leie på døgnbasis. Døgnpris settes til kr 100.  

4) 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.  

5) Som rekrutteringstiltak settes det særskilte priser for turnuslege og legestudenter som er 
markert lavere enn markedspris.   

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
6) 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. 



7) For leilighetene Skoleveien 2 betales det normalt husleie etter normal sats, men det kan 
alternativt avtales leie på døgnbasis. Døgnpris settes til kr 100.  

8) 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.  

9) Som rekrutteringstiltak settes det særskilte priser for turnuslege og legestudenter som er 
markert lavere enn markedspris.   

PS 12/17 Høring på oppheving av vannscooterforskriften 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
 
 
 

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. 
 

PS 13/17 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte 
gnr/bnr 46/26- Charles Henriksen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje 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. 
 
 
 

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. 
 

PS 14/17 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for preparering av 
skiløype- Badderen Bygdelag 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 



Behandling: 
Børre Solheim ba om å få vurdert sin habilitet i saken. Teknisk utvalg fant Børre Solheim habil 
til å behandle saken. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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.  
 
 

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.  
 

PS 15/17 1943/8/4. Åpning av grustak i Jøkelfjord 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Mira Mathiassen ba om å få vurdert sin habilitet i saken. Teknisk utvalg fant Mira Mathiassen 
inhabil etter fvl. §6. Mira Mathiassen fratrådte under behandlingen av saken. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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.  
 
 
 

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.  



 
 

PS 16/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



RS 1/17 Korrigering av søknad om tilskudd fra Regionalt miljøprogram - 
Kurt Solheim (Snekker solheim) 

RS 2/17 Korrigeringer i søknad om produksjonstilskudd- Kurt Solheim 

RS 3/17 1943/12/32 Søknad om tillatelse til tiltak. 

RS 4/17 Deling av eiendom gnr/bnr 1/2 - tomt til forsamlingshus Seglvik 
velforening 

RS 5/17 1943/35/2/4. Søknad om tillatelse til tiltak 

RS 6/17 1943/19/3. Søknad om utslippstillatelse 

RS 7/17 ferdigattest 

RS 8/17 Søknad om etablering av avkjørsel til fritidsbolig på eiendom gnr 36 
bnr 99 

RS 9/17 1943/3/29. Søknad om tillatelse til tiltak, flytebrygge. 

RS 10/17 1943/36/99. Søknad om tillatelse til tiltak, fritidsbolig. 

RS 11/17 ferdigattest 

RS 12/17 1943/35/17,22. Forhåndsvarsel, utsettelse av frist 

RS 13/17 13-252 Fyringsforbud 

RS 14/17 Tillegg til konsesjonsvedtak for gnr/bnr 9/20 

RS 15/17 Fradeling av tomt til eksisterende bolighus på festegrunn 
gnr/bnr/fnr 33/1/6. 

RS 16/17 Korrigeringer i søknad om produksjonstilskudd - Roger Pedersen 

RS 17/17 Søknad om tomt til bolighus 

RS 18/17 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 
31/29 - Tor Johan Stensvik 

RS 19/17 Vedtak om kapasitetsøkning for 7 tillatelser til matfisk av laks, 
ørret og regnbueørret i Troms. 

RS 20/17 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 
46/24-Arnt-Inge Isaksen 

RS 21/17 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 
46/10 -Nils R. Jakobsen 



RS 22/17 Tillatelse til bygging av skogsveg - Birkelundveien - Alteidet gnr/bnr 
9/13 

RS 23/17 Tilskudd fra ordningen spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)- 
Restaurering av låvebru- Jarle Olsen 

RS 24/17 Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal på gnr/bnr 
27/16 og 27/35 -Geir Arild Pedersen 

RS 25/17 Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 35/12 for tilleggsareal til 
hyttetomt- Arnt Olaussen 

RS 26/17 35/76 søknad om fritak på feiing og tilsynsgebyr 

RS 27/17 Landingstillatelse med helikopter ved "revolvervannet" 

RS 28/17 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på 
gnr/bnr/fnr 46/11/1- Arild Torbergsen 

RS 29/17 Oppretting av festetomt til Langdalen kraftverk 

RS 30/17 Tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av jerveåte  i 
Kvænangsbotn -Eva Mikalsen 

RS 31/17 Deling av eiendom gnr/bnr 13/24 - Uendret bruk 

RS 32/17 33/1 søknad om fritak på feiing og tilsyn 

RS 33/17 1943/36/99. Søknad om utslippstillatelse 

RS 34/17 Søknad om midlertidig brukstillatelse 

RS 35/17 Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 1-8. 

RS 36/17 ferdigattest 

RS 37/17 ferdigattest 

RS 38/17 Ferdigattest 

RS 39/17 1943/43/23. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

RS 40/17 1943/19/1. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving 

RS 41/17 1943/1/10. Søknad om tillatelse til tiltak. 

RS 42/17 1943/33/37,50 Søknad om utslippstillatelse 

RS 43/17 Fradeling av tomt til eksisterende bolighus på festegrunn 
gnr/bnr/fnr 32/1/2- Åge Ørnebakk 



RS 44/17 1943/13/95. Søknad om tillatelse til tiltak, tilbygg. 

RS 45/17 1943/35/2/4 Søknad om utslippstillatelse 

RS 46/17 1943/42/23 Søknad om dispensasjon. 

RS 47/17 1943/8/17. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 

RS 48/17 Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal på gnr/bnr 
27/17- Tone K. Lindbom 

RS 49/17 Søknad om tilskudd til brøyting 

RS 50/17 1943/1/10. Søknad om utslippstillatelse. 

RS 51/17 1943/22/2. Søknad om rammetillatelse. 

RS 52/17 1943/37/21 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

RS 53/17 35/61 søknad om fritak på feiing og tilsyn 

RS 54/17 Søknad om vanningsanlegg 

RS 55/17 1943/8/44 Ferdigattest 

RS 56/17 1943/13/160. Søknad om tillatelse til tiltak. 

RS 57/17 1943/22/2. Søknad om igangsettingstillatelse. 

RS 58/17 1943/22/10. Søknad om tillatelse til tiltak. Flytebrygge. 

RS 59/17 ferdigattest 

RS 60/17 1943/22/2. Søknad om igangsettingstillatelse. 


