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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/437 -29 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Truls Erik Nilsen 

 Dato:                 25.01.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/17 Kvænangen formannskap 15.03.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for hytte/naustområde 
Løkviknesset. GNR 35 BNR 2. Klagesak 

Henvisning til lovverk: 
Reguleringsplan med bestemmelser for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2 
Plan- og bygningsloven § 19-2 «dispensasjonsvedtaket» 
 
 

Vedlegg 
1 Reguleringsbestemmelser for hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 
2 Tegninger 
3 1943/35/2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Høring 
4 Høring: Søknad om tillatelse til oppføring av naust med bodel. 
5 1954/35/2 Vedrørende Høring: Søknad om tillatelse til oppføring av naust med 

bodel. 
6 Uttalelse vedr. dispensasjon fra reguleringsplan - oppføring av naust 
7 Uttalelse vedr. dispensasjon fra reguleringsplan og tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett - oppføring av naust. 
8 Angående søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - høring om oppsett av 

naust. 
9 1943/35/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Høring 
10 Melding om vedtak ang. søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for 

hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 
11 Høringssvar 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, godkjennes søknad om dispensasjon fra 
Reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset GNR 35 BNR 2, for økt grunnflateareal.  
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Bernard Livesey søker om dispensasjon i fra reguleringsbestemmelsene for hytte/naustområde 
på Løkviknesset. Søknaden gjelder fravik av grunnflateareal.  
Tiltakshaver begrunner dette med at det forrige naustet som har blitt revet, var like stort som det 
som skal bygges. Bygningsnr. på naustet som har blitt revet var 192244986.  
 
Saken har blitt behandlet tidligere, i formannskapet. Da ble originaltegningene lagt ved (datert 
02.03.2016), disse tegningene viste et naust med en relativt høy takvinkel, noe som ga ekstra 
areal i 2.etg, samt vinduer i 2 etg. De tegningene som skulle ligge ved saksframlegget kom ikke 
med grunnet en feil fra saksbehandlers side. De nye tegningene (datert 11.05.2016) viser et 
naust med en lavere takvinkel, og ingen vinduer i 2 etg.  
 
Melding om avslag på den første dispensasjonssøknaden ble sendt ut 21.09.2016, denne ble 
påklaget av søker den 29.09.2016. 
 
Det ble sendt to høringsbrev til Troms Fylkeskommune og Statskog SF, sendt hhv. 15.03.2016 
og 19.09.2016 det første hadde originaltegningene vedlagt, og det andre hadde de nye 
tegningene vedlagt.  
 
Statskog kom med en uttalelse 12.04.2016, og nevner bl.a. at «Statskog har vurdert tilsendt 
tegning og kommet fram til at byggets utforming og størrelse ikke er i tråd med intensjonen 
inngått med Livesey, festekontrakt 1943/35/2/9052.». Denne uttalelsen kom etter det første 
høringsbrevet, og svarer på høringsbrevet fra 15.03.2016, hvor originaltegningene (høyere 
takvinkel, vinduer i 2 etg.) var vedlagt. Det har ikke kommet en uttalelse fra Statskog etter det 
andre høringsbrevet (19.09.2016). 
 
Troms Fylkeskommune kom med følgende uttalelse til det andre høringsbrevet(12.12.2016): 
«De nye tegningene (datert 11.05.2016) viser en bygning som i form er lik den bygningen som 
ble revet. Vi vil på denne bakgrunn ikke motsette oss en oppføring av denne bygningen.» 
 
Tiltaket ligger i et område som betegnes som «spesialområde, bevaring» i reguleringsplanen.   
 
I reguleringsbestemmelsene, §9 står det blant annet at: 
 
«Det faste utvalget for plansaker kan tillate nybygg av naust/ fiskebuer, fiskehjeller eller båtstø 
til fastboende på innersiden av Lillestraumen, under forutsetning av at formålet er 
ervervsmessig bruk samt at nybyggene er tilpasset eksisterende naust/fiskebuer i området. Dette 
gjelder spesielt med hensyn til størrelse, form, materialbruk og farge. Oppholdsrom i eventuelle 
nybygde fiskebuer til ervervsbruk skal ikke overstige 15m2. 
 
Fritidsbebyggelse tillates ikke. Det faste utvalget for plansaker kan gi dispensasjon for 
oppføring av naust til fritidsfiske.»  
 
Beliggenhet er Løkviknesset, ca. 19 km sør for Burfjord sentrum.  
 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven, jf. PBL § 19-2.  
 
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. 
 



Reguleringsplanen ble egengodkjent av Kvænangen kommunestyre den 30.08.06.  
 
Iht. § 11 i reguleringsplanen er det Kvænangen kommunes faste utvalg for plansaker som er 
dispensasjonsmyndighet. Formannskapet behandler derfor slike saker. 
 
Vurdering 
Søknaden om fravik av areal begrunnes med at det gamle naustet hadde en grunnflate på 42m2, 
og at det nye bygget vil ha en lignende form som byggene i nærområdet. Et nytt bygg vil også 
være mer estetisk i forhold til omgivelsene. 
 
Naust med bebygd areal over 20m2 er i strid med reguleringsbestemmelsene.  
 
Kommunen vurderer det dithen at fordelene ved å gi en dispensasjon er større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. 



































 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 
 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset Telefaks:   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

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

Statskog SF 

Hovedvegen 2 

9151  STORSLETT 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 

 2015/437-18 746/2016 600 15.03.2016 

 

1943/35/2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Høring 

 

Viser til kart og tegninger. Søknaden gjelder oppføring av naust på eiendommen 35/2 på 

Løkviknesset i Kvænangen Kommune. Dette er i et regulert område; «hytte/naustområde 

Løkviknesset Gnr 35 Bnr 2 i Kvænangen Kommune».  

I reguleringsbestemmelsene for området §9 står det:  

«Før byggesøknad godkjennes skal det foreligge uttalelse fra Fylkeskommunal kulturetat og 

Samisk kulturminneråd.» Saken sendes på høring jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1. 

 

Ansvarlig søker:  Bernard Livesey 

Grunneier:  Statskog SF 

 

Bernard Livesey søker om oppføring av naust på 42m2 BYA. Han har revet et gammelt naust på 

samme stedet, denne hadde ikke bygningsnr. da den ble omsøkt, og det er ikke registrert noen 

byggesak på den, men den ble gitt bygningsnr. 192244986 i forbindelse med rivingstillatelsen. 

Det gamle naustet var i veldig dårlig stand/falleferdig, og dette er hovedårsaken til riving og 

søknad om oppføring av nytt naust.  

 

I reguleringsbestemmelsene, §9 står det blant annet at:  

 

«Det faste utvalget for plansaker kan tillate nybygg av naust / fiskebuer, fiskehjeller eller båtstø 

til fastboende på innersiden av Lillestraumen, under forutsetning av at formålet er ervervsmessig 

bruk samt at nybyggene er tilpasset eksisterende naust/fiskebuer i området. Dette gjelder spesielt 

med hensyn til størrelse, form, materialbruk og farge. Oppholdsrom i eventuelle nybygde 

fiskebuer til ervervsbruk skal ikke overstige 15 m2. 

 

Fritidsbebyggelse tillates ikke. Det faste utvalget for plansaker kan gi dispensasjon for oppføring 

av naust til fritidsfiske.»  

 

Beliggenhet er Løkviknesset, ca. 19 km sør for Burfjord sentrum. 
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Miljø:  

Det er naustbebyggelse i området, jf. reguleringsplanen. Tiltaket anses ikke å gi økt aktivitet på 

tomten. 

 

Reindrift: 

I henhold til http://kilden.skogoglandskap.no er tomten innenfor område avmerket som vår- og 

sommerbeite. Ingen trekkleier, flyttleier eller oppsamlingsområder i nærheten.  

 

Kultur- og fornminner: 

Både Kulturetaten og Samisk kulturminneråd har befart området, i forbindelse med utarbeidelse 

av reguleringsplanen. Det ble ikke funnet automatisk fredede kulturminner ved disse befaringene 

med unntak av en gjenværende skjellskraperbu (bygning nr. 16). Denne er iflg. samisk 

kulturminneråd SEFRAK-registrert og regnet som automatisk fredet samisk kulturminne. 

Planutvalget i Kvænangen kommune er av den oppfatning at det er grunn til å frede eksisterende 

skjelldunger og gammerester i området for ettertiden. 

 

Risiko og sårbarhet: 

 

Geologi 

Berggrunnen består av meta-arkose overlagret med morene, grus, sand og leire. 

 

Topografi 

Neset er bueformet og orientert NNØ-SSV. Midt på neset strekker det seg en rygg med høyeste 

punkt 50 m.o.h. Neset skrår relativt bratt ned mot vannet på begge sider. Områdene nærmest 

fjæra er preget av mye blokkstein. Det finnes en del mindre bukter og flatere områder på begge 

sider. Neset flater ut i spissen ut mot naust/hyttebebyggelsen. 

 

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.  

 

Det regulerte området består iflg. økonomisk kartverk i sin helhet av lavbonitetsmark. Området 

er dekket av småvokst furuskog og noe bjørk. Skogbunnen er dekket av tyttebær og krekling.  

 

Oppsummering: 

Tiltaket ligger innenfor et regulert område, spesialområde for bevaring. I forhold til reindrift er 

det omsøke området avmerket som vår- og sommerbeite. Det er ikke blitt funnet noen 

automatiske fredede kulturminner med unntak av en gjenværende skjellskraperbu.  

 

Søknaden sendes på høring iht. plan- og bygningsloven § 19-1. 

 

 

http://kilden.skogoglandskap.no/
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Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avd. ing. bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

Vedlegg 

1 Søknad m tegninger 

2 Reguleringsbestemmelser for hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

3 Søknad om riving 

 

 

Også sendt til:    

Troms Fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 

Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Statskog SF Hovedvegen 2 9151 STORSLETT 

 

Kopi til:    

Bernard Livesey Trudvang 5C 9511 ALTA 
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Gjelder eiendom

'~1'H;ir«'.:<:u raluien 1943/35/2/0

Kvænangen kommune V .,  7 ’
Rådhuset ' __
9161 BURFJORD

§Gr'aderI» V

Vår ref. Deres ref. Vår dato Vår saksbehandler
15/2466- 14 12.04.2016 Aud Nystad

907 83 055, aud@statskog.no

1943/35/2/9052 - Høring: Søknad om tillatelse til oppføring av naust med bodel

Viser til brev av 15.03.2016 og utsatt svarfrist gitt i e-post av 06.04.2016.

Statskog har fått tilsendt byggesaksdokumenter, dispenasasjonssøknad og tiltaket er vurdert opp mot
reguleringsplanens bestemmelser § 9, «Speisalområde - bevaring» og inngått avtale med Livesey
(1943/35/2/9052) for naust uten bodel.

Statskog vil først bemerke at det ikke framgår helt konkret hva det søkes dispenasjons fra. I brev av

02.03.2016 fra søker beskrives det kun at grunnflaten i nytt planlagt bygg har samme BYA som naustet

som er revet - 42 m2 og at spesifikasjonen er den samme. Det nye bygget skal ha samme form som mange

andre bygg i nærheten. Statskog finner formålet med dispensasjonen noe mangelfullt begrunnet.

I reguleringsbestemmelsene §9, ny bebyggelse, framgår ingen nærmere beskrivelse eller målsatte krav til
nybyggets areal, takvinkler, møne/gesimshøyder, grunnmurshøyder, etasjetall, fasadeutforming, m.m.
Bestemmelsen legger opp til at nye naust skal tilpasses eksisterende naust i området. Dette skal spesielt
hensynstas i det nye naustets størrelse, utforming, materialbruk og farge. Oppholdsrom i nye fiskebuer til
ervervsbruk skal ikke overstige 15 m2. Nye naust kan ikke oppføres med større areal enn det som blir
erstattet for naust som blir revet.

Vår merknad til omsøkte tiltak er derfor basert på oppfølging av vedtatte bestemmelser vurdert opp mot
framlagte tegninger i forhold til naustet som dette nybygget skal erstatte og inngått avtale naust uten

bodel.

Statskog har inngått 2 festekontrakter med Livesey i dette området.  1943  /  35/2/9053 bygg med bodel og
1943 /35/2/9052, naust uten bodel. Naustet som nå søkes oppført ligger under avtale 1943/35/2/9052.
Slik Statskog tolker tilsendt nausttegning kan vi ikke se at dette nybygget erstatter revet naustet utfra
formål, utforming, takvinkler og utseende. Av tilsendte tegninger framgår det at det skal være trapp opp
til 2.etg, tilrettelegges for pipe/ildsted, ekstra store vinduer spesielt mot sjø, og to inngangsdører i
tillegg til en port mot sjø. Det framgår ikke av tilsendt tegning hva byggets 2 etg. skal brukes til, eller

hvor stort arealet er, men utfra tegningen antas nybyggets areal å overstige de 42 ml som ersatter revet
naust.

Statskog SF - Sim:-H R. Thorwzs Va’ lo, Postboks LU Sc-ntrum. 7801 Namsos Bankkonto: B2U0.Ub.5880U Orgnr.: NO 906 oss 258

Tlf: IIIUCIO Epost: pcstíccislalskcqnwa Web: stats-:(JQ.n0



Statskog har vurdert tilsendt tegning og kommet fram til at byggets utforming og størrelse ikke er i tråd
med intensjonen i inngått med Livesey, festekontrakt 1943/35/2/9052. Videre kan ikke Statskog se at det
planlagt nybygget bærer preg av å være et tradisjonelt naust utfra beskrivelser og vilkår som legges til
grunn i reguleringsplanens bestemmelser § 9.
Statskog er av den oppfatning at omsøkte nybygg består av en naustdel, og at det i resten av bygget nå

legges opp til tilrettelegging/etablering av en bodel (fritidsformåll hytte). Forutgående korrespondanse

med Livesey i forkant av kontraktsinngåelsen på de to byggene, henviser til et bygg med bodel og et
naust. I festekontrakt for omsøkte bygg tillates det ikke at naustet innredes og brukes til andre formål en

avtalt i kontrakt, dvs naust uten bodel.

Som grunneier, og part i sak, ber Statskog om å få tilsendt kopi av kommunens dispensasjonsvedtak med
saksframlegg, utredninger og vurderinger.

Med hilsen

Aud Nystad
eiendomskonsulent

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 0

Kopi til:

Kristin og Bernard Livesey Trudvang 5c 9511 ALTA
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 
 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset Telefaks:   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

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

Kristin & Bernard Livesey 

Trudvang 5C 

9511  ALTA 

 

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 

 2015/437-20 1111/2016 600 19.04.2016 

 

1954/35/2 Vedrørende Høring: Søknad om tillatelse til oppføring av naust med 

bodel. 

 

Viser til svarbrev fra Statskog SF mottatt 14.04.2016. Kommunen anmoder om at dere endrer 

søknaden slik at naustet vil få den utformingen og formålet som ble avtalt i festekontrakt 

1954/35/2/9052 med Statskog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune

Postboks 114

9  l  61 BURF J  ORD

Vår  ref.: Saksbehandler: Arkiv:
15/4222-3 Olav Austlid 140&18 KULVERN

Løpenr.: Tlf. dirjnnvalg: Deres ref.: Dato:

14893/16 77  78 82  04 21.04.2016

KVÆNANGEN GBNR 35/2  —  UTTALELSE VEDR. DISPENSASJON FRA

REGULERINGSPLAN OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT  -

OPPFØRING AV NAUST PÅ EIENDOMMEN

Vi viser  til  Dere  oversendelse  datert  15.03.2016.

Vi registrerer at kombinert  naust  og hytte på  eiendommen  er revet. Vi  kan ikke  se at  denne
rivesøknaden  har  vært  innom  oss til vurdering. Vi  uttalte  oss i fjor  sommer til  riving av en
fiskehjell på  eiendommen, men riving av  naustet  kan vi  ikke se  å ha  uttalt  oss  til.

Når  det gjelder det  omsøkte nybygget  kan vi  ikke  se at dette tilfredsstiller kravene  i  gjeldende
reguleringsplan. Dette gjelder m.a. bygningens  form. Dette  gjelder først og fremst  takvinkelen
som ikke er  tilpasset den øvrige bebyggelsen. Det  kan  også se  ut som om  størrelsen på
oppholdsrom  går ut over  tillatt areal dersom  det planlegges utnyttelse av loftsrom. Dette
fremgår imidlertid ikke klart  av søknaden.

Vi vil på denne bakgrunn ikke anbefale at det gis dispensasjon fra gjeldende

reguleringsplan  til  oppføring av hytte  som  omsøkt.

De eldste bygningene i  området  har alle en relativt liten takvinkel og vi vil anbefale at  det  ved
en evt. gjenoppbygging av bygningen i  tråd  med reguleringsplanens  bestemmelser, blir  brukt
samme  takvinkel og detaljering m.h.t. takutstikk, panel, taktekking m.v. som det  var på  den
bygningen  som er revet.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo

fylkeskonservator Olav Austlid

konservator/ arkitekt

Besøksadresse Telefon Bankgiro 0rg.nr.

Strandveien  13 77 78  80  OO 4700 04 00064  NO 864  870 732
Postadresse Epost mottak lnternettadresse

Postboks  6600, 9296  TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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9161  BURFJ ORD

Vår  ref.: Saksbehandler: Arkiv:

15/4222-3 Olav Austlid 140&18 KULVERN

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

14893/16 77  78 82 04 21.04.2016

KVÆNANGEN GBNR  35/2  -  UTTALELSE VEDR. DISPENSASJON  FRA

REGULERINGSPLAN OG TILLATELSE  TIL  TILTAK UTEN ANSVARSRETT  -

OPPFØRING  AV  NAUST  PÅ  EIENDOMMEN

Vi  viser til Dere oversendelse datert 15.03.2016.

Vi registrerer at kombinert naust og hytte på eiendommen er revet.  Vi  kan ikke se at denne

rivesøknaden har vært innom oss til vurdering.  Vi  uttalte oss i fjor sommer til riving av en

fiskehj ell på eiendommen, men riving av naustet kan vi ikke se åha uttalt oss til.

Når det gjelder det omsøkte nybygget kan vi ikke se at dette tilfredsstiller kravene i gjeldende

reguleringsplan. Dette gjelder m.a. bygningens form. Dette gjelder først og fremst takvinkelen

som ikke er tilpasset den øvrige bebyggelsen. Det kan også se ut som om størrelsen på

oppholdsrom går ut over tillatt areal dersom det planlegges utnyttelse av loftsrom. Dette

fremgår imidlertid ikke klart av søknaden.

Vi  vil på denne bakgrunn ikke anbefale at det gis dispensasjon fra gjeldende

reguleringsplan til oppføring av hytte som omsøkt.

De eldste bygningene i området har alle en relativt liten takvinkel og vi vil anbefale at det ved

en evt. gjenoppbygging av bygningen i tråd med reguleringsplanens bestemmelser, blir brukt

samme takvinkel og detaljering m.h.t. takutstikk, panel, taktekking m.v. som det var på den

bygningen som er revet.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo

fylkeskonservator Olav Austlid

konservator/ arkitekt  ~

Besøksadresse Telefon Bankgiro 0rg.nr.
Strandveien 13 77  78 80  O0 4700  04  00064  NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse

Postboks  6600, 9296  TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Angående søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- Gbnr

1943/35/2 - Høring

Vi viser til deres brev av 15.03.2016.

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner der naustet søkes
plassert. Vi oppfordrer Kvænangen kommune til à bevare den beskrevne skjellskraperbua og
rester etter eldre aktivitet i området som hensynssone for kulturminner i fremtidige planer.
Sametinget har ellers ingen merknader til søknaden.

Arbeidet må stanses dersom det oppdages spor etter eldre aktivitet. Gi umiddelbart beskjed til
Sametinget og fylkeskommunen jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.
Vi krever at alle som deltar i arbeidet får beskjed om dette.

Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda ifølge kml. § 4 annet ledd.
Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et
freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3  og 6.

Vi viser til egen uttalelse fra Finnmark fylkeskommune.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

CS1‘ f fiéi/aeøf/taäff -7/\/4/\/V‘./L,\
Andrea Stångberg André Nilsen
Fágajodiheaddji /Fagleder ráddeaddi/ràdgiver

Kopiija /  Kopi til:
Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan Kulturetaten 9296 TROMSØ
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Næring, utvikling og teknisk 
 
 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
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9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no   
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Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
«REF» 2015/437-24 2641/2016 600 19.09.2016 

 

1943/35/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Høring 

 
Viser til kart og tegninger. Søknaden gjelder oppføring av naust på eiendommen 35/2 på 
Løkviknesset i Kvænangen Kommune. Dette er i et regulert område; «hytte/naustområde 
Løkviknesset Gnr 35 Bnr 2 i Kvænangen Kommune». 
I reguleringsbestemmelsene for området §9 står det: 
«Før byggesøknad godkjennes skal det foreligge uttalelse fra Fylkeskommunal kulturetat og 
Samisk kulturminneråd.» Saken sendes på høring jfr. Plan- og bygningsloven § 19-1. 
 
Ansvarlig søker: Bernard Livesey 
Grunneier: Statskog SF 
 
Bernard Livesey søker om oppføring av naust på 42m2 BYA. Han har revet et gammelt naust på 
samme stedet, denne hadde ikke bygningsnr. da den ble omsøkt, og det er ikke registrert noen 
byggesak på den, men den ble gitt bygningsnr. 192244986 i forbindelse med rivingstillatelsen. 
Det gamle naustet var i veldig dårlig stand/falleferdig, og dette er hovedårsaken til riving og 
søknad om oppføring av nytt naust. 
 
I reguleringsbestemmelsene, §9 står det blant annet at: 
 
«Det faste utvalget for plansaker kan tillate nybygg av naust / fiskebuer, fiskehjeller eller båtstø 
til fastboende på innersiden av Lillestraumen, under forutsetning av at formålet er ervervsmessig 
bruk samt at nybyggene er tilpasset eksisterende naust/fiskebuer i området. Dette gjelder spesielt 
med hensyn til størrelse, form, materialbruk og farge. Oppholdsrom i eventuelle nybygde 
fiskebuer til ervervsbruk skal ikke overstige 15 m2. 
 
Fritidsbebyggelse tillates ikke. Det faste utvalget for plansaker kan gi dispensasjon for oppføring 
av naust til fritidsfiske.» 
 
Beliggenhet er Løkviknesset, ca. 19 km sør for Burfjord sentrum. 
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Miljø: 
Det er naustbebyggelse i området, jf. reguleringsplanen. Tiltaket anses ikke å gi økt aktivitet på 
tomten. 
 
Reindrift: 
I henhold til http://kilden.skogoglandskap.no er tomten innenfor område avmerket som vår- og 
sommerbeite. Ingen trekkleier, flyttleier eller oppsamlingsområder i nærheten. 
 
Kultur- og fornminner: 
Både Kulturetaten og Samisk kulturminneråd har befart området, i forbindelse med utarbeidelse 
av reguleringsplanen. Det ble ikke funnet automatisk fredede kulturminner ved disse befaringene 
med unntak av en gjenværende skjellskraperbu (bygning nr. 16). Denne er iflg. samisk 
kulturminneråd SEFRAK-registrert og regnet som automatisk fredet samisk kulturminne. 
Planutvalget i Kvænangen kommune er av den oppfatning at det er grunn til å frede eksisterende 
skjelldunger og gammerester i området for ettertiden. 
 
Risiko og sårbarhet: 
 
Geologi 
Berggrunnen består av meta-arkose overlagret med morene, grus, sand og leire. 
 
Topografi 
Neset er bueformet og orientert NNØ-SSV. Midt på neset strekker det seg en rygg med høyeste 
punkt 50 m.o.h. Neset skrår relativt bratt ned mot vannet på begge sider. Områdene nærmest 
fjæra er preget av mye blokkstein. Det finnes en del mindre bukter og flatere områder på begge 
sider. Neset flater ut i spissen ut mot naust/hyttebebyggelsen. 
 
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. 
 
Det regulerte området består iflg. økonomisk kartverk i sin helhet av lavbonitetsmark. Området 
er dekket av småvokst furuskog og noe bjørk. Skogbunnen er dekket av tyttebær og krekling. 
 
Oppsummering: 
Tiltaket ligger innenfor et regulert område, spesialområde for bevaring. I forhold til reindrift er 
det omsøke området avmerket som vår- og sommerbeite. Det er ikke blitt funnet noen 
automatiske fredede kulturminner med unntak av en gjenværende skjellskraperbu. 
 
Søknaden sendes på høring iht. plan- og bygningsloven § 19-1. 
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Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 

Også sendt til: 
Troms Fylkeskommune 
Statskog SF 
Bernard Livesey 

 
 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

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

Bernard & Kristin Livesey 

Trudvang 5C 

9511  ALTA 

 

 

 

 

Melding om vedtak 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/437-25 2697/2016 600 21.09.2016 

 

Melding om vedtak ang. søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for 

hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

Deres søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene fra Løkviknesset naustområde ble 

dessverre avslått.  

 

 

 

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 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/437 -16 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Truls Erik Nilsen 

 Dato:                 02.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

32/16 Kvænangen formannskap 09.09.2016 

 

Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for hytte/naustområde 

Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

Henvisning til lovverk: 

Reguleringsplan med bestemmelser for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

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

søknad om dispensasjon for økt grunnflateareal.  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad m tegninger 

2 Reguleringsbestemmelser for hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

3 Uttalelse fra Statskog 
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Administrasjonssjefens innstilling 

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

søknad om dispensasjon for økt grunnflateareal.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Bernard Livesey søker om dispensasjon i fra reguleringsbestemmelsene for hytte/naustområde på 

Løkviknesset. Søknaden gjelder fravik av grunnflateareal.  

Tiltakshaver begrunner dette med at det forrige naustet som har blitt revet, var like stort som det 

som skal bygges. Bygningsnr. på naustet som har blitt revet var 192244986.  

 

Tiltaket ligger i et område som betegnes som «byggeområde, naustbebyggelse» i 

reguleringsplanen.  

 

 

 

I reguleringsbestemmelsene § 3 (byggeområde, naustbebyggelse), står det at området er avsatt til 

naust/båtstø til fritidsbruk. Det står videre at bygningene skal følge tradisjonell byggeskikk og 

størrelse, form, materialbruk og farger skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området. Naustets 

grunnflate skal ikke overstige 20m2 

 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold 

av plan- og bygningsloven, jf. PBL § 19-2.  

 

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. 

 

Reguleringsplanen ble egengodkjent av Kvænangen kommunestyre den 30.08.06.  

 

Ihht. § 11 i reguleringsplanen er det Kvænangen kommunes faste utvalg for plansaker som er 

dispensasjonsmyndighet. Formannskapet behandler derfor slike saker. 

 

Vurdering 

Søknaden om fravik av areal begrunnes med at det gamle naustet hadde en grunnflate på 42m2, 

og at det nye bygget vil ha en lignende form som byggene i nærområdet. Et nytt bygg vil også 

være mer estetisk i forhold til omgivelsene, ifølge Bernard Livesey.  

 

Statskog har kommet med en uttalelse, og nevner bl.a. at «Statskog har vurdert tilsendt tegning 

og kommet fram til at byggets utforming og størrelse ikke er i tråd med intensjonen inngått med 

Livesey, festekontrakt 1943/35/2/9052.».  

 

Naust med bebygd areal over 20m2 er i strid med reguleringsbestemmelsene.  

 

Kommunen kan ikke se at fordelene er større enn ulempene, og foreslår dermed å avslå tiltaket.  



TROMS  fylkeskommune

ROMSSA  fylkkasuohkan

Kvænangen kommune

Postboks 1 14

9161 BURFJORD

Vår  ref.: Saksbehandler:
16/7426-3 Olav Austlid
Løpenr.: Tlf. dirinnvalg:

47672/16 77 78 82 04

Kulturetaten

Arkiv:

140&l8 KULVERN

Deres ref.: Dato:

2015/437-24 12.12.2016

HØRING: SØKNAD  OM TILLATELSE  TIL TILTAK  -  OPPFØRING  AV NAUST  PÅ

GBNR 35/2  -  UTTALELSE

Vi  viser  til  Deres  oversendelser den  29.11.2016.  Vi  viser  også til vår uttalelse datert

21.04.2016 til annet  prosjekt.

De nye tegningene (datert l 1.05.2016) viser  en bygning som  i  form  er  lik bygningen som ble
revet. Vi  vil på denne bakgrunn ikke motsette oss en oppføring av  denne bygningen.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo

fylkeskonservator

Dette dokumentet  er  godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Besøksadresse Telefon

Strandveien 13 77 78  80  00
Postadresse Epost mottak

Postboks  6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfyIke.no

Olav Austlid

konservator/ arkitekt

Bankgiro

4700 04 00064
Internettadresse

www.tromsfylke.no

Org.nr.

864870732



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/289 -3 

Arkiv: 420 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 03.03.2017 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/17 Kvænangen formannskap 15.03.2017 

Henvendelse fra Fagforbundet om uro blant de ansatte i kommunen 

Administrasjonssjefens innstilling  
Saken tas til orientering.  

 

Saksopplysninger 
Viser til vedlagte brev fra Fagforbundet om uro blant de ansatte i kommunen. Det er ikke greit 
at ansatte i kommunen opplever og/eller har en dårlig følelse for jobben, og dette må vi derfor ta 
tak i. 
Først og fremt er det viktig å se hva vi kan gjøre for å få løst disse problemene. Det bør tas et 
møte mellom kommunens administrative og politiske ledelse (ledergruppa og formannskapet) 
samt andre hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet slik Fagforbundet ber om. Her vil vi 
forhåpentligvis få fram et mer konkret bilde som gjør det lettere å jobbe videre. Vi bør også 
vurdere om vi skal gjennomføre en medarbeiderundersøkelse. Så lenge en slik undersøkelse 
består av skjema (evt som en elektronisk variant) er den ikke kostnadskrevende å gjennomføre, 
men den kan gi unøyaktig måling. Utforming av spørsmålene blir dermed viktig.  
På lengre sikt må det legges vekt på at det skjer riktige og grundige prosesser med alle 
endringer. Det har stor betydning for alle som er involvert i slike prosesser at det er informasjon 
og medbestemmelse så tidlig som mulig. Dette gir en trygghet hos de ansatte som de tar med seg 
videre. I slike saker er det videre viktig at risiko og konsekvenser blir vurdert. Uten at dette 
gjøres kan man få negative erfaringer av endringene, enten ved at det skjer utilsiktede ting eller 
at hele endringen må nullstilles (med tap av tid og penger i trange økonomiske tider). Alle slike 
prosesser må evalueres, 6 til 12 måneder etter oppstart er nok naturlige tidspunkt.  
 
Vedlagt følger henvendelse fra Fagforbundet. 



W W E

f
FAGF ORBUN DET

Avd 038, Kvænangen kommune

Burfjord, 11.01.17

Kvænangen kommune

v/administrasj onssjef Frank Pedersen

9161 BURFJ ORD

Kvænangen kommune

Ordfører Eirik L. Mevik

9 1 6 1 Burfi ord

URO BLANT  DE ANSATTE  I KOMMUNEN

Fagforbundet har i et styremøte  tatt  opp arbeidsmiljøet i kommunen.

Styret er sammensatt av medlemmer fra alle orrlråder i kommunen, og det var en Samstemt

mening om at arbeidsmiljøet i kommunen er har store utfordringer. Folk er usikre, fortvilte,

oppgitte og spørrende. «Hva skjer» er de to ord som det siste året er de to mest brukte av alle

de ansatte i organisasjonen.

Vi har vært gjennom en omorganisering i 2016. Ansatte er blitt flyttet rundt i kommunen, har

fått nye arbeidsplasser, arbeidsoppgaver og nye kollegaer. Hvordan har det gått med disse?

Hva er resultatet så langt, hvor mye ble det spart på denne, tilsynelatende inkonsekvente,

flyttingen av de ansatte?

Har det vært en konsekvensanalyse av omorganiseringen?

Fagforbundet er bekymret; Folk vi kjenner som «slitere», de som aldri er en dag borte, folk

som har jobbet, og elsket å gå på jobben sin, ikke lenger har motivasjon og vilje til å gå på

arbeid. Vi opplever at medarbeidere som er kjent som sosiale, blide og omgjengelige ikke

lenger har lyst å gå på jobb. Medarbeidere har sagt til flere av oss at «de gruer seg til å gå på

jobb». Hva har skjedd? Dette er et «sykdomstegn», og må tas på alvor.

Fagforbundet ber med dette om et møte med administrativ og politisk ledelse i kommunen der

vi får svar på disse spørsmålene. Det kan også være en ide og invitere vernetjenesten og de

andre arbeidstakerorganisasjonene til dette møtet.

Med vennlig hilsen

ÉäX\C/\f\ \3\ \: \‘§ \;»

Hanne Wiesener

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet

Kvænangen kommune



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/69 -1 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 03.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/17 Kvænangen formannskap 15.03.2017 

 

Godkjenning av retningslinjer for omdømmemidler 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Retningslinjer for omdømmemidler 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet godkjenner retningslinjer for omdømmemidler. Retningslinjene trer i kraft fra 
dags dato.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret har i sak 69/16 den 19.12.2016, satt av kr. 50.00 til markedsføring av 
knutepunktaktiviteter som er med på å styrke kommunens omdømme. Kvænangen kommune har i 
2014 og 2015 avsatt midler til lignende formål. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av midlene. 
Disse retningslinjene er godkjent av formannskapet 29.04.2014.  

Vurdering 
Kommunestyret har i budsjettvedtaket lagt føringer på bruk av de avsatte midlene, midlene skal 
til markedsføring av knutepunktaktiviteter som er med på å styrke kommunens omdømme. 
Administrasjonssjefen foreslår at retningslinjene for omdømmemidler justeres og godkjennes med 
virkning fra dags dato.  
 



Retningslinjer for tilskudd til lokale omdømmetiltak 

(vedtatt av Kvænangen formannskap den 15.03.2017)  

 

1. Formål  

Omdømmetilskuddet skal bidra til at Kvænangen blir et attraktivt bo og besøks sted. Formålet er 
at tilskuddet skal bidra til positiv stedsfølelse og - tilhørighet til Kvænangen, og oppmuntrer til 
fysisk aktivitet og/ eller sosiale og uformelle møter.   Kommunestyret i Kvænangen kommune har 
avsatt kr. 50 000,- til dette formålet i 2017. 

 

2. Omdømmestilskudd  

Omdømmetilskuddet skal motivere og oppmuntre til aktiviteter og tiltak som skaper trivsel og 
bolyst, og bidrar til et godt omdømme av Kvænangen.  Omdømmetilskuddet skal være et bidrag 
til enkeltarrangementer eller særskilte tiltak i Kvænangen. Det forutsettes egeninnsats 
og/egenaktivitet fra arrangørens side. Omdømmetilskuddet skal støtte opp under prioriterte mål 
i kommunens planer, som for eksempel barn og unge, forskjønnelse/beplantning, møtearenaer, 
merking/skilting.  

 

3. Søkeberettigede   
 
Tilskuddet kan søkes av lag / foreninger /virksomheter som arrangerer eller gjennomfører 
arrangement eller tiltak i Kvænangen.  Foreningen/virksomheten skal være registrert i 
Kvænangen eller registreres med Kvænangen som forretningsadresse.  
 

 
4. Søknadsbehandling og tildeling av tilskudd 

Det kan innvilges inntil kr. 10 000,- pr. tiltak/arrangement. Søknader behandles etter hvert som 
de kommer inn Skriftlig søknad om tilskudd sendes Kvænangen kommune, 9161 Burfjord. 
Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av arrangementet / tiltaket. Det forutsettes en kort 
omtale av tiltaket som kan brukes i avis, andre medier og/eller kommunens hjemmeside. 
Ordfører eller varaordfører og administrasjonssjef står for vurdering av søknadene og tildeling av 
tilskudd.   Tilskudd utbetales når arrangør bekrefter at arrangementet blir gjennomført.  

 

5. Ikrafttredelse 

Reglene gjelder fra formannskapets vedtak 15.03.2017.  





 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/735 -20 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Svein Winther Bogstrand 

 Dato:                 03.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
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Vedrørende søknad om støtte til lydavis for 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
Lokalt reglement for tildeling av lokale midler til lag og foreninger 

Vedlegg 
1 00079H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Norges Blindeforbund Troms tildeles kr. 1000.- i støtte til lydavis for 2017.  
Beløpet belastes konto 14710 101 100 lag og foreninger.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Norges blindeforbund Troms søker om støtte til lydavis for 2017. Lydavisa kommer ut hver uke 
og inneholder avisartikler fra fylkets aviser, oversikt over aktiviteter de har i Troms. 
Avisen er til for å holde medlemmer orientert om viktige ting som skjer i deres nærmiljø. 
De søker om støtte til 4 medlemmer i Kvænangen, med til sammen kr. 2.000.- 
Det vises for øvrig til vedlagte søknad. 
 

Vurdering 
 
Saksbehandler finner det vanskelig å vurdere behovet for støtte, da det ikke fremkommer i 
hvilken grad staten eller andre støtter avisen. 
Tiltaket med avisen synes imidlertid viktig for den gruppen det gjelder, selv om de kun har 4 
medlemmer i kommunen. Det er med andre ord avisen som trenger midler, selv om det i denne 
kommunen er få medlemmer. 
En finner etter nærmere diskusjon administrativt å kunne støtte avisen med et mindre beløp. 



I5/$3:
4;" Norges Blindeforbund

Synshemmedes organisasjon

A’ Troms

Kvænangen kommune

Søknad om  støtte til  Iydavis for 2017

Norges Blindeforbund Troms produserer og utgir ukentlig Iydavis som et
viktig og kulturelt nyhetstilbud til alle våre medlemmer i Troms fylke.

Lydavisa kommer ut hver uke og inneholder avisartikler fra fylkets aviser,
oversikt over aktiviteter vi har  i  Troms, opplesing fra bøker, dikt og
reportasjer. Vi forsøker å holde våre medlemmer orientert om viktige ting
som skjer  i  deres nærmiljø. Også  i  2016 har Iydavisa på internett blitt
enda mer videreutviklet, og er lettere tilgjengelig for alle, blant annet på
mobil og nettbrett.

Vi søker om et tilskudd på kr. 500.- pr. medlem  i  din kommune.
I  deres  kommune er det  4  medlemmer og den totale sum er

Kr 2.000

Vi håper dere kan støtte oss  i  året som kommer med dette beløpet,
eventuelt et mindre beløp. Vi er uansett takknemlig for all støtte vi
kan få! Benytt gjerne kontoen nevnt nedenfor.

Sjekk gjerne ut lydavisen på vår hjemmeside:
https://www.blindeforbundet.no/fvlkeslaq/troms

Tromsø, 2. februar 2017

Med vennlig hilsen

Bente Bårdslett, sekretær

Norges Blindeforbund Troms, Mellomveien 16.

Postadresse:Postboks 1168, 9262 Tromsø, ORG: NO 875 757 512

E-post: troms@blindeforbundet.no Tlf. 776 85 190

Konto: 1644.11.82191
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/735 -18 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Svein Winther Bogstrand 

 Dato:                 28.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
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Søknad om sponsormidler - A-laget Burfjord IL 

Henvisning til lovverk: 
Lokalt reglement for tildeling av midler til lokale tiltak 
 

Vedlegg 
1 00080H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Under forutsetning av endrede retningslinjer for tildeling av midler fra omdømmetilskudd, 
tildeles A-laget Burfjord IL kr. 10.000.- i sponsorstøtte fra Kvænangen kommune. Plassering av 
reklame og logo, avtales med kommunen. 
 
Beløpet belastes konto 14728  411  325 - omdømmetilskudd.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
A-laget til Burfjord IL søker om sponsormidler fra Kvænangen kommune. Laget har store 
utgifter i forbindelse med reiser og overnatting både til borte og hjemmekamper. Leie av 
treningslokaler i Tromsø er en ekstrautgift, da en stor del av spillergruppen oppholder seg der. 
 
Leget har som målsetting å bli blant de 4 beste i i 4. divisjon, for på denne måten være sikker på 
å beholde plassen i den nye 4.divisjonen i Troms. 
 
Laget har valgt å søke ulike sponsorer om midler uten å fastsette pris og plassering av reklame 
og logoer. De foreslår å diskutere dette i etterkant i forhold til bidragets størrelse. 
 
I søknaden oppgir de, at de tillater seg å sette kr. 10.000.- som minstebeløp, da omkostninger i 
forhold til plassering på de ulike objektene påløper en del utgifter. 
 



Laget ønsker å være gode omdømmebyggere for sponsorer, kommune og region. De vil at lag 
og spillere skal være gode rollemodeller for de yngre, og at det skal motivere de til å se på 
fotballen som noe positivt og attraktivt. 
 
Søknaden er poststemplet inn til kommunen den 2.februar, og registrert i ePhorte 6. februar. I 
søknaden oppgis det at laget setter frist for tilbakemelding innen 31.januar 2017.  
Selve søknaden inneholder ikke egen dato. 
 
Etter samtale med søker, henviser de til at søknaden er sendt inn for 2.gang til kommunen, og at 
de ikke har mottatt svar på tidligere søknad fra høsten 2016. 
Saksbehandler finner ikke slik søknad på saksmappen i oppvekst/kultur, men ser ikke bort fra at 
denne kan være tildelt annen etat. Dersom fravær av svar er årsaken, må vi beklage dette på 
vegne av kommunen. 
 

Vurdering 
 
Etter saksbehandlers vurdering faller ikke søknaden inn under ordning med tildeling av 
kulturmidler, da disse har andre retningslinjer for tildeling, herunder krav til årsmelding, 
budsjett og regnskap. Vi kan heller ikke se av årets budsjett for oppvekst eller kultur, at det er 
satt av midler til denne type søknader. 
 
På budsjett for 2017 har formannskapet kr. 10.000.- til fordeling til lag og foreninger på konto 
14710 101 100. 
Under tilskudd til næringslivet finnes en post som heter «omdømmetilskudd»  –  
konto 14728 411 325.  
 
Kommunen har pr. dato fått inn 2 slike type søknader, som er fordelt til oppvekstavdelingen for 
behandling. 
 
Det er ingen tvil om at laget gjør en stor og viktig innsats som har betydning for kommunen. 
Administrasjonssjefen finner å kunne foreslå tildeling av midler, under forutsetning av endrede 
retningslinjer for tildeling av omdømmetilskudd.  
 
                                    -------------------------------------- 
 
 
 
VEDLEGG : 
 
 
UTLYSTE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL LAG OG 
FORENINGER.  
 
Søknad om tilskudd til aktivitet til lag, foreninger eller grendehus/samfunnshus i 
Kvænangen kommune 
Lag, foreninger og grendehus/samfunnshus kan søke om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett, 
arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid. Søknad om tilskudd til aktiviteter, 
arrangementer og kulturelle tiltak har til hensikt å skape nye tilbud, og å opprettholde og 
videreutvikle allerede eksisterende idrettstilbud og kulturaktiviteter. Lag og foreninger som har 
tilbud av aktiviteter og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom 
laget eller foreninga aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk 

http://www.kvanangen.kommune.no/soeknad-om-tilskudd-til-aktivitet-til-lag-foreninger-eller-grendehussamfunnshus-i-kvaenangen-kommune.5963538-135911.html
http://www.kvanangen.kommune.no/soeknad-om-tilskudd-til-aktivitet-til-lag-foreninger-eller-grendehussamfunnshus-i-kvaenangen-kommune.5963538-135911.html


utviklingshemmede) bør dette tas med. Les mer inni artikkelen om hva det kan søkes om tilbud 
til, søknadsfrist, og hva som MÅ legges ved søknaden 

 Tilskudd til aktiviteter/arrangementer/kulturelle tiltak/utstyr for lag, foreninger og 
grendehus/samfunnshus.  

 Tilskudd til aktiviteter/arrangementer/kulturelle tiltak/utstyr for eldre og 
funksjonshemmede.  

Søknaden må inneholde konkret beskrivelse hva midlene skal brukes til. Ved ferdigstillelse av 
prosjektet sendes det inn en sluttrapport dokumentert med bilde og regnskap. 
 
 
Følgende MÅ legges ved søknaden: 
1. Siste års årsmelding 
2. Budsjett for kommende år 
3. Siste års regnskap (revidert) 
 
Søknader som mangler opplysninger og/eller vedlegg, eller søknader som kommer inn 
etter fristens utløp, vil IKKE bli behandlet. 
 
Søknadsfristen er 30. april 2017. Søknad med de vedlegg som kreves leveres elektronisk via 
hjemmesidene til Kvænangen kommune, se under fanen Tjenester i venstre kolonne, og 
underpunkt Skjema fra A-Å, der du trykker deg videre til "Kulturmidler (KF 109)" NB! Ta vare 
på referansenummer/kvittering for innlevert nettsøknad. Er det spørsmål vedrørende søknaden 
eller annet, så ta kontakt med etatsleder oppvekst og kultur Kristin Anita Hansen 77 77 88 
31/485 09 161 eller via e-post: kristin.hansen@kvanangen.kommune.no . Med hilsen avdeling 
for oppvekst og kultur. 
 

mailto:kristin.hansen@kvanangen.kommune.no
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BURFJORD IL SIN MÃLSETTING: Å ETABLERE oss  I  4. DIVISJON, MEN SAMTIDIG ARBEIDE

SYSTENMATISK MOT Å NÅ NYE MÅL!

FILOSOFI: LAGET MA SA LANGT DET LAR SEG GJØRE VÆRE TUFTET PA LOKALE SPILLERE FRA EGET

DISTRIKT OG REGION, MEN MA HELE TIDEN HA EN BREDDE OG KVALITET I SPILLERGRUPPEN SOM

GJØR AT EN KAN HOLDE MÃLSETTINGEN.

Burfjord IL sitt seniorlag ønsker å være en av Kvænangen kommunes fremste omdømmebyggere.

Laget består av gutter fra egen kommune og fra steder rundt i hele Nord Norge. Fotballreisen startet

i 2012 da denne vennegjengen samt noen støttespillere bestemte seg for å prøve å gjøre den

lokalefotballen til litt mer enn å bare være med. Det hele startet i 2012 med spill  i  6. divisjon.

Oppholdet der ble avsluttet  i  2013 med opprykk til 5.  i  2014 og i sesongen 2015 med opprykk til

4.divisjon.For sesongen 2016 hadde vi som målsetting å bli blant de fire beste i 4. divisjon, for på den

måten være sikker på å beholde plassen  i  den nye 4. divisjonen for Troms. Det klarte vi gjennom å bli

blant de fire beste. Oppturen til i dag skyldes blant annet målrettet satsing fra guttene, apparatet

rundt, publikum og det at nye spillere med kvalitet og kompetanse har kommet til underveis. Vi

ønsker å fortsette denne mulighetsreisen sammen med Dere!

VI ØNSKER DERE VELKOMMEN MED SOM VÃR STØTTESPILLER FOR SESONGEN 2017.

For sesongen 2017 kan vi som lag blant annet tilby reklame på spillerdrakter, overtrekk, reklameskilt

bane (Marine Harvest Stadion) og ellers i ulike settinger som under kamper, under andre

arrangement, på kampfoldere og på sesongkort til kampene.

Om vi ser på sammensettingen av årets 4. divisjon er vi det laget som har de lengste reisene.

Flesteparten av lagene tilhører Tromsø - området og det gjør at vi har store utgifter i forhold til reiser

og overnatting både til borte og hjemmekamper. I tillegg kommer relativt store utgifter i forhold til

leie av treningslokaler i Tromsø, da en stor del av spillergruppen oppholder seg der. For at vi skal

kunne gi og holde oppe et godt sportsligtilbud har i valgt å delta i den årlige vinterserien i Tromsø,

hvor vi nå spiller i 2. divisjon. For at vi skal kunne bli oppfattet som seriøse idet vi driver med, har vi

klare «kjøreregler» i forhold til opptreden fra spillere og ledere på og utenfor banen.



Vi ønsker som sagt å være gode omdømmebyggere for sponsorer, kommune og region. Vi vil at vårt

lag og våre spillere skal være gode rollemodeller for de yngre og at det skal motivere de til å se på

fotballen som noe positivt og attraktivt.

Som forskjell fra tidligere å har vi nå valgt å sende denne forespørselen til ulike mulige sponsorer

uten å fastsette pris og plassering av reklame og logoer.

Vi ønsker i første omgang et svar om Dere ønsker å hjelpe oss, et beløp og tanker fra Deres side om

plassering og eventuelle andre krav. Vi vil i etterkant av en eventuell tilbakemelding ta kontakt med

Dere og så finne den riktige plasseringen i forhold til bidraget. Vår største sponsor for sesongen 2016

bidro med kr. 50.000. Vi har tillatt og sette kr. 10.000 som det minske sponsorbeløp, da

omkostninger  i  forhold til plassering på de ulike objektene påløper oss en del utgifter.

Vi håper å høre fra Dem og ser fram til en god og konstruktiv dialog!

Vi setter frist for tilbakemelding til 31. januar 2017.

Med fotballhilsen

Jan Helge Jensen

Sportsligleder

A -laget

Burfjord IL

E -postz

`lah-'len@online.no

Telefon:

48 OO 99 26

VI  VIL TAKKE VARE SPONSORER FOR SESONGEN 2016.

TAKK FOR AT DERE GJORDE DETTE  VI  HAR OPPLEVD SA LANGT MULIG:

VERDE LAGET, KARLS FISK OG SKALLDYR, LEAN FISH, STORSLETT AUTO,

YMBER, AB ELEKRTO, ALTA KRAFTLAG, SPAREBANKEN NORD NORGE,

JOKER, KAFE E6, BYGGTORGET, COOP, RAVELSNES GARD, BILBØRSEN

TROMSØ, KVÆNANGEN KOMMUNE
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Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Svein Winther Bogstrand 

 Dato:                 02.03.2017 
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Vedrørende søknad om sponsormidler til Fjordpilken 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
Lokalt reglement for tildeling av midler til lokale tiltak 

Vedlegg 
1 00078H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Under forutsetning av endrede retningslinjer for tildeling av midler fra omdømmetilskudd, 
tildeles Kvænangsbotn Grendehus v/Oddvar Seppola kr. 5.000.- i støtte til arrangementet 
Fjordpilken. Beløpet belastes konto 14728 411 325 – omdømmetilskudd. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad av 12.02.2017, fra Kvænangsbotn grendehus v/Oddvar Seppola, om 
sponsormidler med kr. 10.000.- til arrangementet Fjordpilken.  
Arrangementet er lagt til lørdag 18. mars. 
 
Søker opplyser at deltakelsen pleier å ligge mellom 400 og 500 deltakere når været er bra og 
ikke kolliderer med andre aktiviteter i regionen. Arrangementet er grendelagets viktigste 
inntektskilde, men de har samtidig store utgifter til premier. 
Arrangøren er derfor avhengig av sponsorer for at dette skal bære seg økonomisk. 
Alle sponsorer vil få seg presentert med logo på deres hjemmeside, www.fjordpilken.no . 
 

Vurdering 
Dette er et arrangement som har gått over mange år, og er et fast årlig innslag i det kulturelle liv 
i Kvænangen kommune. Laget som holder arrangementet, gjør en stor innsats hvert år, og bidrar 
ikke bare til tilbud for befolkningen, men bidrar også til et godt omdømme.  
 

http://www.fjordpilken.no/


Dette er et tilbud som gjelder for alle aldersgrupper. I tillegg trekker arrangementet til seg 
deltakere fra både Finnmark og Troms fylke. Vi ser det som positivt dersom vårt bidrag kan 
være med på å opprettholde et meget godt tiltak. 



Kvaenangsbotn Grendehus. Orgnr: 989 060 473 Kto: 474003361468

www.fjordpilken.no

Kvænangsbotn Grendehus

v/ Oddvar Seppola

9162 Sørstraumen.

Kvænangen Kommune

Formannskap et

9 l 61 Burt] ord.

Dato 12-02-2017

SØKNAD  OM  SPONSORMIDLER FJ ORDPILKEN  2017

Kvænangsbotn Grendehus vil med dette søke Kvænangen Kommune om sponsormidler til

årets utgave av Fjordpilken.

Fj ordpilken er et arrangement som er godt innarbeidet i Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Deltakelsen påarrangementet pleier å ligge på mellom 400 og 500 deltakere når været er bra

og arrangementet ikke kolliderer med andre aktiviteter i regionen. Arrangementet er

Grendelagets viktigste inntektskilde, men vi har samtidig store utgifter til premier. Derfor er

vi avhengig av våre sponsorer for at arrangementet skal bære seg økonomisk. Vi håper derfor

at Kvænangen kommune vil se på vårt tiltak som en god mulighet til å markere seg positivt og

vil derfor søke kommunen om å sponse en av våre to førstepremier på 10000 kr. Alle

sponsorer vil få seg presentert med logo på vår hjemmeside, Æv3yflordpilke11.no, straks vi

får bekreftelse på at dere sponser arrangementet.
På forhånd takk.

Med víejnlig hilsen /

Oddvar Seppola

Leder.



PS 13/17 Referatsaker



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778801  
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Kvænangsbotn Grendehus 
v/Oddvar Seppola 
9162 SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 1/17 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/2-6 344/2017 U62 20.02.2017 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn Grendehus den 18.03.17. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Kvænangsbotn Grendehus der de søker om skjenkebevilling til pubfest på 
Kvænangsbotn grendehus den 18.03.17. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordens-
messige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens 
rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør 
derfor slikt  

Vedtak: 

Kvænangsbotn grendehus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til pubfest på Kvænangsbotn grendehus den 18.03.17.  
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3.  

Skjenkestyrer er Oddvar Seppola med karen Reiersen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 340.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.  

Vedtaket gjelder også for evt ny dato dersom arrangementet Fjordpilken av værhensyn blir utsatt.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Kontorsjef 
Tlf direkte 77 77 88 12 
 
 
Kopi til Politiet v/Åsbjørg Johannessen (inngående søknad følger vedlagt).
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