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PS 27/17 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven pga
bevegelseshemming -

PS 28/17 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til
hytte på gnr/bnr 17/1- Laurits Olsen

PS 29/17 1943/19/6. Søknad om deling av grunneiendom.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.06.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen Kommune innvilger søknad fra Henning Solhaug om deling av eiendom gnr/bnr
19/6. Arealet som deles fra er om lag 1300m2og skal benyttes som tomt til fritidsformål. Det gis
også tillatelse til å etablere avkjørsel fra kommunal veg.

Dette gjøres i henhold til følgende regelverk:
• Deling godkjennes i henhold jordiovens § 12
• Deling godkjennes i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1-pkt. m, 26-1, 27-1, 27-2,

27-4 og 28-1
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt PBL § 1-8 godkjennes i henhold til plan-

og bygningslovens 19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at jordbruksverdiene i området er relativt svake.

Det settes følgende vilkår:
• Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og

godkjenning er gitt.
• Det må søkes særskilt om godkjenning av avkjørsel fra kommunal veg.
• Dersom det under evt. arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes
Sametinget og Troms Fylkeskommune, kulturetaten jfr. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.



• Ved evt. 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.

• Tillatelse til avkjØrsel gjelder bare en fritidsbolig. Den skal utformes i tråd med kravene i
Vegvesenets håndbok N100 —Veg og gateutforming. Det skal være fall fra kommunal veg,
og søker er ansvarlig for å holde krysset og siktlinjene ut i den kommunale vegen ryddig og
åpen i fremtiden. Postkasser og andre fasteinstanser skal plasseres minimum 4 meter fra
vegkant. Det må legges rør under avkjØring, min. 300 mm.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen Kommune innvilger søknad fra Henning Solhaug om deling av eiendom gnr/bnr
19/6. Arealet som deles fra er om lag i 300m2og skal benyttes som tomt til fritidsformål. Det gis
også tillatelse til å etablere avkjørsel fra kommunal veg.

Dette gjøres i henhold til følgende regelverk:
• Deling godkjennes i henhold jordlovens § 12
• Deling godkjennes i henhold til plan- og bygningsloven § § 20-1 -pkt. m, 26-1, 27-1, 27-2,

27-4 og 28-1
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt PBL § 1-8 godkjennes i henhold til plan-

og bygningslovens 19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at jordbruksverdiene i området er relativt svake.

Det settes følgende vilkår:
• Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesØknad er levert, søknaden er behandlet og

godkjenning er gitt.
• Det må søkes særskilt om godkjenning av avkjørsel fra kommunal veg.
• Dersom det under evt. arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere

menneskelig aktivitet i omsØkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes
Sametinget og Troms Fylkeskonmiune, kulturetaten jfr. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

• Ved evt. 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.

• Tillatelse til avkjørsel gjelder bare en fritidsbolig. Den skal utformes i tråd med kravene i
Vegvesenets håndbok N100 —Veg og gateutforming. Det skal være fall fra kommunal veg,
og søker er ansvarlig for å holde krysset og siktlinjene ut i den kommunale vegen ryddig og
åpen i fremtiden. Postkasser og andre fasteinstanser skal plasseres minimum 4 meter fra
vegkant. Det må legges rør under avkjøring, min. 300 mm.

slutt på innstilling ---PS 30/17 Søknad om dispensasjon fra
motorferdselloven for transport av utstyr til hytter -Statskog SF

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.06.2017



Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Med hjemmel i forskrift for motorkjøretØyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune
Statskog SF tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og annet tungt materiell
til de åpne hyttene «Hvalvannsgammen» og «Lappasriidihytta».

2. Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark §6 gir Kvænangen kommune Statskog SF
tillatelse til landing med helikopter i forbindelse med transport av ved og annet tungt
materiell til utleiehyttene «Gerbikhytta», «Dalstuen» og de de åpne hyttene
«Hvalvannsgammen» og «Lappasriidihytta».

Særlige vilkår fremgår av tabellen:

Trase: Lokalisering av hyttene og traseer fremgår av kart i saksutredningen.

Personell: All kjøring skal skje med uniformert personell og/eller innleide som skal
kunne dokumentere ansettelsesforhold til Statskog SF

Type Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy
kjøretøy og samtidig.
antall Tillatelsen gjelder også helikopter til alle hyttene.
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai —

30 juni.
Andre Denne tillatelsen gjelder for motorferdselloven. Før kjøring kan tilta må
forhold dispensasjonen fra verneforskriften i landskapsvernområdet også

innhentes.
Det vises også til tidligere tillatelse til bruk av motorisert transport til
Gerbik og Dalstua for samme formål. Tillatelsene gjelder parallelt.

Generelle vilkår:
• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder bare 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.
• Vedtaket skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi,

fjelltjenestenlSNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.



Administrasjonssjefens innstilling

3. Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune
Statskog SF tillatelse til bruk av snØscooter for transport av ved og annet tungt materiell
til de åpne hyttene «Hvalvannsgammen» og «Lappasriidihytta».

4. Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark §6 gir Kvænangen kommune Statskog SF
tillatelse til landing med helikopter i forbindelse med transport av ved og annet tungt
materiell til utleiehyttene «Gerbikhytta», «Dalstuen» og de de åpne hyttene
«Hvalvannsgammen» og «Lappasriidihytta».

Særlige vilkår fremgår av tabellen:

Trase: Lokalisering av hyttene og traseer fremgår av kart i saksutredningen.

Personell: All kjøring skal skje med uniformert personell og/eller innleide som skal
kunne dokumentere ansettelsesforhold til Statskog SF

Type Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes kjøretøy
kjøretøy og samtidig.
antall Tillatelsen gjelder også helikopter til alle hyttene.
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai —

30 juni.
Andre Denne tillatelsen gjelder for motorferdselloven. Før kjøring kan tilta må
forhold dispensasjonen fra verneforskriften i landskapsvernområdet også

innhentes.
Det vises også til tidligere tillatelse til bruk av motorisert transport til
Gerbik og Dalstua for samme formål. Tillatelsene gjelder parallelt.

Generelle vilkår:
• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder bare 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.
• Vedtaket skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi,

fjelltjenestenlSNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.

PS 31/17 1943/9/82. SØknad om deling av grunneiendom.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.06.2017



Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 1200 m2 fra eiendom gnr/bnr 9/82. Arealet
skal benyttes som selvstendig tomt for fritidsbolig.

Dette gjøres jfr følgende regelverk:
• Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 20-l-m, 26-1,27-], 27-2, 27-4 28-1
• Endring av detaljreguleringsplan for Låvan godkjennes jfr plan- og bygningslovens 12-14.

Det settes følgende vilkår:

• Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er
behandlet og godkjenning er gitt.

• Det må søkes særskilt om godkjenning av eventuell avkjørsel fra kommunal veg.
• 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.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 1200 m2 fra eiendom gnr/bnr 9/82. Arealet
skal benyttes som selvstendig tomt for fritidsbolig.

Dette gjøres jfr følgende regelverk:
• Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 20-1-m, 26-1,27-1, 27-2, 27-4 28-1
• Endring av detaljreguleringsplan for Låvan godkjennes jfr plan- og bygningslovens 12-14.

Det settes følgende vilkår:

• Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er
behandlet og godkjenning er gitt.

• Det må søkes særskilt om godkjenning av eventuell avkjørsel fra kommunal veg.
• 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.



PS 32/17 Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i
reguleringsplan for fritidsbebyggelse mm i Kjækan- Gnrfbnr 31/2 Ole Ronni
Henriksen

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.06.2017

Behandling:

Forslag fra teknisk utvalg: Alternativ 1 strykes, alternativ 2 vedtas.

Administrasjonssjefens alternativ 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det vises til Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56
— Kjækan — Kvænangen Kommune, vedtatt 22.06.2011. Med hjemmel i plan og bygningslovens
§ 19-2 gir Kvænangen kommune dispensasjon fra følgende rekkefølgebestemmelser:

1. Gang- og sykkelveg ellerfortaufra busstopp til Kjækan skole langs kommunal veg
skal bygges før det iverksettes bygging avfritidsboliger.

2. Busstopp skal bygges før det iverksettes bygging avfritidsboliger. Dette gjøres for å
sikre skoleveg både i forhold til trafikk til fritidsboligene, men også som sikring mot
anleggstrafikk i byggeperioden.

Dispensasjonen gjelder for oppretting av 14 tomter til fritidsboliger og to hyttetun med
tilhørende infrastruktur.

Søker oppfordres til dialog og samarbeid med lokalt næringsliv for god innpassing av prosjektet
i lokalmiljøet.

Administrasjonssjefens innstilling

Alternativ 1.
Vedtak på søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i «Reguleringsplanfor Gnr.3]
Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56— Kjækan — Kvænangen Kommune,
vedtatt 22.06.2011» utsettes til vedtak om endelig bruk av skolebygget er avklart.

Søker oppfordres til dialog og samarbeid med lokalt næringsliv for god innpassing av prosjektet
i lokalmiljøet.

Alternativ 2.
Det vises til Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56
— Kjækan — Kvænangen Kommune, vedtatt 22.06.2011. Med hjemmel i plan og bygningslovens
§ 19-2 gir Kvænangen kommune dispensasjon fra følgende rekkefølgebestemmelser:

1. Gang- og sykkelveg ellerfortaufra busstopp til Kjækan skole langs kommunal veg
skal bygges før det iverksettes bygging avfritidsboliger.



2. Busstopp skal bygges før det iverksettes bygging avfritidsboliger. Dette gjøresfor å
sikre skoleveg både i forhold til trafikk tilfritidsboligene, men også som sikring mot
anleggstrafikk i byggeperioden.

Dispensasjonen gjelder for oppretting av 14 tomter til fritidsboliger og to hyttetun med
tilhørende infrastruktur.

Søker oppfordres til dialog og samarbeid med lokalt næringsliv for god innpassing av prosjektet
i lokalmiljøet.

PS 33/17 Søknad om dispensasjon fra motorferdseloven for transport til hytte
på Kjækanfjellet- Johan- Erik Johansen

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.06.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til brukav ATV for transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hytte ved Kisgangvannet. Transportav ordinær bagasje til opphold på hytte tillates ikke, men det kan tas med på lasset dersom det ikke
medfører flere turer.

Særlige vilkår fremgår av tabellen:

Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Moa til fritidsbolig i ved
Kisgangvannet (ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet.

*

Personer: Tillatelsen gjelder for Johan-Erik Johansen eller Tone Kristin Lindbom.
Type kjøretøy Tillatelsen gjelder stk. ATV.
og antall:
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 1. juli til 31. desember hvert år i årene 2017 og 2018.
Antall turer Tillatelsen omfatter inntil 4 turer i året. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes

før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig.

Generelle vilkår:



• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
• Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
• Søker er 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.

• Vedtaket skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi,
fjelitjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.

Begunnelse:
Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte kjørespor.

Vurdering etter naturmangfoldlovens § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i forskrift for motorkjØretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til brukav ATV for transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hytte ved Kisgangvannet. Transportav ordinær bagasje til opphold på hytte tillates ikke, men det kan tas med på lasset dersom det ikke
medfører flere turer.

Særlige vilkår fremgår av tabellen:

Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Moa til fritidsbolig i ved
Kisgangvannet (ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet.

- II

Personer: Tillatelsen gjelder for Johan-Erik Johansen eller Tone Kristin Lindbom.
Type kjøretøy Tillatelsen gjelder stk. ATV.
og antall:
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 1. juli til 31. desember hvert år i årene 2017 og 2018.
Antall turer Tillatelsen omfatter inntil 4 turer i året. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes

før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig.



Generelle vilkår:
• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjØrespor.
• Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
• Søker er 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.

• Vedtaket skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi,
fjelitjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.

Begunnelse:
Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte kjørespor.

Vurdering etter naturmangfoldlovens § § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

PS 34/17 Budsjettregulering Næring, utvikling og teknisk

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.06.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Teknisk utvalg vedtar følgende budsjettreguleringer

Fra 711 Kjækan skole - 10750 Lønn renhold.
Til 710 Kvænangen barne og ungdomsskole- 10750 Lønn renhold, med 130000,- kroner

Fra 711 Kjækan skole — 12300 innleid vedlikehold
Til 705 Kvænangen Rådhus-10752 Lønn renhold vikarer, med 35000,- kroner

Administrasjonssjefens innstilling

Teknisk utvalg vedtar følgende budsjettreguleringer

Fra 711 Kjækan skole - 10750 Lønn renhold.
Til 710 Kvænangen barne og ungdomsskole-10750 Lønn renhold, med 130000,- kroner

Fra 711 Kjækan skole — 12300 innleid vedlikehold
Til 705 Kvænangen Rådhus-10752 Lønn renhold vikarer, med 35000,- kroner



PS 35/17 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til
hytte gnr/bnr 39/33- Cato Nickolaisen

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.06.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til brukav snØscooter for transport av ved og bygningsmaterialer fra parkeringsplass ved E-6 i Sandnesdalentil fritidsbolig på gnr/bnr 39/33.

Særlige vilkår fremgår av tabellen:

Skârttasvärri

i 1Jen

Stonir

i

SkàrttdsjarI

Trase: Korteste veg fra

Sandneselva

Start

Type

Tillatelsen gjelder for
Cato Nikolaisen
Christin Andersen

i Tillatelsen gjelder snøscooter. Det
kjøretøy og
antall:
Særlig vilkår: Intensjonen med tillatelsen er et ferdselen skal være svært begrenset.

Scooteren skal være påmontert slede og være fullastet med ved eller
hver tur. Ordinær bagasje for



omfattes ikke og kan bare tas med på lasset dersom det ikke medfører
ekstra turer.

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2018. Den gjelder
ikke i perioden 5. mai —30 juni.

Generelle vilkår.
• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder bare på snødekt marklislagt 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,
fjelitjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasseferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes pånettsiden 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 brukav snØscooter for transport av ved og bygningsmaterialer fra parkeringsplass ved E-6 i Sandnesdalentil fritidsbolig på gnr/bnr 39/33.

Særlige vilkår fremgår av tabellen:

Trase: Korteste veg fra parkeringsplass til fritidsbolig markert på kartet.



Skarttasjavri

Personer: Tillatelsen gjelder for
Cato Nikolaisen
Christin Andersen

Type Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes kjøretøy.
kjøretøy og
antall:
Særlig vilkår: Intensjonen med tillatelsen er et ferdselen skal være svært begrenset.

Scooteren skal være påmontert slede og være fullastet med ved eller
bygningsmaterialer på hver tur. Ordinær bagasje for opphold på hytta
omfattes ikke og kan bare tas med på lasset dersom det ikke medfører
ekstra turer.

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2018. Den gjelder
ikke i perioden 5. mai —30 juni.

Generelle vilkår:
• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
• Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på
islagte vassdrag.

• Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og
mennesker.

• Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi,
fjelltjenestenlSNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasseferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på
nettsiden Varsom.no.

Sandpesetva

Start

113
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Utredninger etter Naturmangfoldloven § § 8-12 framgår av saksutredningen.

PS 36117 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling
av to tomter til boligformål- GnrfBnr 13/4 -Nils Arnold Nilsen

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.06.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 3000 m2 fra eiendom gnr/bnr 13/4. Arealet
skal benyttes til to tomter til boligformål.

Dette gjøres jfr følgende regelverk:
• 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 kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.

Det gis også dispensasjon til etablering av adkomstveg til tomtene jfr. Pbl 19-2.

Det settes følgende vilkår:
• Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er

behandlet og godkjenning er gitt.
• Graving og anleggsarbeid i nærheten av høyspentlinja må avklares med Alta Kraftiag.
• 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. 3000 m2 fra eiendom gnr/bnr 13/4. Arealet
skal benyttes til to tomter til boligformål.



Dette gjøres jfr følgende regelverk:
• Deling godkjennes jfr jordiovens § 12
• Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
• Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 20-l-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.

Det gis også dispensasjon til etablering av adkomstveg til tomtene jfr. Pbl 19-2.

Det settes følgende vilkår:
• Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er

behandlet og godkjenning er gitt.
• Graving og anleggsarbeid i nærheten av høyspentlinja må avklares med Alta Kraftlag.
• 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 fylkeskomrnune, 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 fargerpå 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. Vurderingeretter Naturmangfoldloven § 8-12 fremgår av saksutredningen

PS 37/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.06.2017

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



RS 76/17 Dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av tomt til
fritidsbolig- gnr/bnr 42/15- Anne-Mone Boberg

RS 77/17 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter pga bevegelseshemming
RS 78/17 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hyttegnrlbnr 45/7- Arne Edmund Pettersen

RS 79/17 Kontroll av produksjonstilskudd -Slettvoll gård

RS 80/17 Deling av eiendom gnr/bnr 33/1- festetomt til gjeterbolig reindrift
RS 81/17 Skadefellingstillatelse på grågås- Trond Jensen

RS 82/17 Skadefellingstillatelse på grågås- Trond Jensen

RS 83/17 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte -gnr/bnr 44/8- Kim Garden

RS 84/17 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hyttegnr/bnr 44/24- Knut Harald Hansen

RS 85/17 1943/30/32/1. Søknad om bruksendring.

RS 86/17 1943/2/3. Søknad om bygging av naust. Høring

RS 87/17 1943/1/21. Søknad om deling av grunneiendom.

RS 88/17 1943/9/12. Søknad om tillatelse til tiltak.

RS 89/17 1943/33/1 Søknad om tillatelse til tiltak.

RS 90/17 1943/6/3 ferdigattest


