
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 22.03.2017 
Tidspunkt: 12:00- 15:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Medlem H 
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mariann Larsen Medlem SP/KP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
   
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Børre Solheim Mariann Larsen SP/KP 
Ole Engebretsen Vera Eilertsen-Wassnes AP 

 
Merknader 
Det ble fremmet ønske om orientering i en pågående sak. Møtet ble lukket etter 
kommunelovens § 31.3. Orienteringen ble holdt for formannskapets medlemmer med 
administrasjonssjefen til stede. Møtet ble lukket kl. 12.05 og åpnet kl. 12.10. 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Pedersen Administrasjonssjef (deler av møtet) 
Jan Inge Karlsen 
Anne Berit Bæhr 
Åsmund Austarheim 
Kjersti Kolbotn 

Leder NUT 
 

 
Fra fylkesmannen møtte: Oddvar Brænna og Per Elvestad 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Ole Engebretsen  Ronald Jenssen 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 14/17 Planressurser på avdeling for næring, utvikling og 
teknisk 

 2017/68 

PS 15/17 Planprogram for strategisk næringsplan - høring  2017/80 
PS 16/17 2. gangs behandling av kommuneplanens arealdel  2015/133 
PS 17/17 Planprogram - høring  2017/81 
 
 

PS 14/17 Planressurser på avdeling for næring, utvikling og teknisk 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 22.03.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra SP/KP og H: 

1. Med bakgrunn i vedtatt budsjett og økonomiplan 2016-2019 av kommunestyret, 
herunder endringer av funksjoner og eventuelle omplasseringer, avventer formannskapet 
vedtak i saken til dette er avklart. 

2. Saken sendes til ny behandling i formannskapet i april, med endelig behandling i 
kommunestyret den 26. april. 

 
Tilleggsforslag fra AP: Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
Votering: 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra AP satt opp mot endringsforslaget 
fra SP/KP og H: 3 - 2 

Vedtak: 
Formannskapet budsjettregulerer NUTs driftsbudsjett med 600000,- kroner. De tilførte midlene 
skal brukes til lønnsmidler for et 12 måneders vikariat planlegger. Dette for å kunne bedre 
realisere viktige planlagte planprosesser.   
Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet budsjettregulerer NUTs driftsbudsjett med 600000,- kroner. De tilførte midlene 
skal brukes til lønnsmidler for et 12 måneders vikariat planlegger. Dette for å kunne bedre 
realisere viktige planlagte planprosesser.   
 
 
 



PS 15/17 Planprogram for strategisk næringsplan - høring 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 22.03.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Planutvalget godkjenner planprogrammet for Strategisk næringsplan 2018- 2030. 
Høringsutkastet sendes ut på høring og legges ut på offentlig ettersyn frem til 10.05.2017, jmf 
pbl §4-1.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Planutvalget godkjenner planprogrammet for Strategisk næringsplan 2018- 2030. 
Høringsutkastet sendes ut på høring og legges ut på offentlig ettersyn frem til 10.05.2017, jmf 
pbl §4-1.  
 
 

PS 16/17 2. gangs behandling av kommuneplanens arealdel 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 22.03.2017  
 

Behandling: 
Tilleggs-/endringsforslag fra formannskapet: 
 

 På s 26 i dokumentet i Planbeskrivelsen: Endre betegnelsen av ordet «vertskap» 
(reindriftsutøverne bor her store deler av året og er en del av befolkningen utover det å 
være gjester som vi er vertskap for) 

 Formålsflatene for Burfjord Sentrum slås sammen og vurderes under ett sentrumsformål 
med krav om framtidig regulering.  

 BN 32 Labukta utvides til å omfatte sjøarealene som er aktuell for utfylling.  
 Boligområde og småbåthavn i henhold til innspill fra Nils Arnold Nilsen innarbeides i 

planen.  
 Betegnelsen «annen manns grunn» i KU-dokumentet tas ut av teksten og omformuleres. 

Kommuneplanens arealdel skal være et overordna styringsdokument som skal vurdere 
arealkvalitetene i et helhetlig perspektiv utover den enkelte eiendom.    

 BFR-14 Honka videreføres. Innsigelsen tas ikke til følge. Tilpassninger og avbøtende 
tiltak kan vurderes i forhandling/mekling med Fylkesmannen og reinbeitedistrikt.  

 BN 19 Kvænangsfjellet endres til arealformål som også kan innebære noen ordinære 
hytter i kombinasjon med turistnæring. Arealet utvides noe i nedre del mot E-6.  

 BFT-14 Navitfoss camping bør få mulighet for å utvide driften. Innsigelsene mot BFT- 
14 og BFR-22 tas derfor bare delvis til følge. BFT 14 utvides fra parkering ved avkjørsel 
mot elveutløpet i ei stripe mot sør fra 100 metersbeltet og opp til Fylkesvegen. Området 
ned mot elveutløpet forblir LNFR-område.   



 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggs-/endringsforslaget fra formannskapet ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 På s 26 i dokumentet i Planbeskrivelsen: Endre betegnelsen av ordet «vertskap» 
(reindriftsutøverne bor her store deler av året og er en del av befolkningen utover det å 
være gjester som vi er vertskap for) 

 Formålsflatene for Burfjord Sentrum slås sammen og vurderes under ett sentrumsformål 
med krav om framtidig regulering.  

 BN 32 Labukta utvides til å omfatte sjøarealene som er aktuell for utfylling.  
 Boligområde og småbåthavn i henhold til innspill fra Nils Arnold Nilsen innarbeides i 

planen.  
 Betegnelsen «annen manns grunn» i KU-dokumentet tas ut av teksten og omformuleres. 

Kommuneplanens arealdel skal være et overordna styringsdokument som skal vurdere 
arealkvalitetene i et helhetlig perspektiv utover den enkelte eiendom.    

 BFR-14 Honka videreføres. Innsigelsen tas ikke til følge. Tilpassninger og avbøtende 
tiltak kan vurderes i forhandling/mekling med Fylkesmannen og reinbeitedistrikt.  

 BN 19 Kvænangsfjellet endres til arealformål som også kan innebære noen ordinære 
hytter i kombinasjon med turistnæring. Arealet utvides noe i nedre del mot E-6.  

 BFT-14 Navitfoss camping bør få mulighet for å utvide driften. Innsigelsene mot BFT- 
14 og BFR-22 tas derfor bare delvis til følge. BFT 14 utvides fra parkering ved avkjørsel 
mot elveutløpet i ei stripe mot sør fra 100 metersbeltet og opp til Fylkesvegen. Området 
ned mot elveutløpet forblir LNFR-område.   

 
 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11–14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 
for Kvænangen kommune ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker. Dette er andre 
høringsrunde i det pågående rulleringsarbeidet.   
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11–14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 
for Kvænangen kommune ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker. Dette er andre 
høringsrunde i det pågående rulleringsarbeidet.   
 
 
 

PS 17/17 Planprogram - høring 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 22.03.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Vedlegg 
1 Planprogram beredskap og samfunnssikkerhet - 

høringsutkast 
 
Planutvalget godkjenner planprogrammet for kommunedelplan for beredskap og 
samfunnssikkerhet 2018- 2030. Høringsutkastet sendes ut på høring og legges ut på offentlig 
ettersyn frem til 10.05.2017, jmf pbl §4-1.  
 
 
 


