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PS 38/17 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for 
fradeling av 4 tomter til fritidsbolig- gnr/bnr 
12/48- Lin Grønfoss og Fred Tollefsen 

 2015/702 

PS 39/17 Klage på søknad om tilskudd for 
vintervedlikehold 

 2015/203 

PS 40/17 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport av materiell til restaurering av hus 
ved lillestraumen- Ernst Roger Hallen 

 2015/118 

PS 41/17 1943/35/2/5. Søknad om endring av takvinkel.  2017/106 
PS 42/17 Søknader om brøytetilskudd vårsesongen 2017  2015/48 
PS 43/17 1943/30/32/1. Søknad om bruksendring. Klage  2015/88 
PS 44/17 Referatsaker   
RS 91/17 Fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig på 

festegrunn gnr/bnr/fnr 25/1/5 Halvar J. Solheim 
 2016/154 

RS 92/17 1943/7/4. Søknad om rammetillatelse  2016/267 
RS 93/17 1943/28/109. Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett. 
 2017/159 

RS 94/17 Søknad om ny avkjøring fra kommunal vei til gnr 
14 bnr 31 i Burfjorddalen 

 2015/203 

RS 95/17 Søknad om konsesjon på erverv av eiendom 
gnr/bnr 8/16 -Eirik L. Mevik 

 2017/160 

RS 96/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom 
gnr/bnr 13/301- Jorunn og Dag Åsmund Farstad 

 2017/184 

RS 97/17 1943/29/1. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving  2015/530 
RS 98/17 1943/35/7/4. Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett. 
 2017/168 

RS 99/17 1943/13/158. Søknad om tillatelse til tiltak.  2016/285 
RS 100/17 1943/13/301. Søknad om tillatelse til tiltak.  2017/164 
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Kvænangen kommune

v/Teknisk kontor

9161 Burfjord

Søkere

Lin Grønfoss, tlf 9509688

Fred Tollefsen, tlf 97119506

polartrack@gmail.com

Søknad om fradeling av eiendom

Søknaden gjelder eiendom 'Arctic FjordCamp' Gnr 12 Bnr 48 i Kvænangen kommune

FRADELING

Det søkes om å skille ut 4 eiendommer fra gnr12 bnr48. Området befinner seg i utkanten av eiendommen og

er pr i dag bebygd med en hytte, en opparbeidet byggetomt med støpt såle, og grøntområder.

Området er regulert til 5 hytter, men vi ønsker av estetiske hensyn å begrense det til 4 hytter. Tomtene vil

være i størrelser 1100m2 - 1400m1.

Totalt areal for tiltenkt fradelte tomter: ca 500Om2

Arealet er gitt ut fra eksisterende regulering og inkluderer infrastruktur og grøntområder.

DISPENSASJON

Det søkes samtidig om dispensasjon fra regulering om næring på parsellene. Bebyggelsen på området vil

fortsette å følge bestemmelsene (byggestil, størrelse etc) i godkjent reguleringsplan 'Simonsen Gårdsferie'

og benyttelse vil fortsatt bestå av feriebesøkende.

Vedlagt Situasjonskart og reguleringsplan (Vedlegg A + B)

Grunnlag for fradeling

Denne delen av eiendommen er ikke bæredyktig i næringsøyemed. Kostnadene overvelderfordelene og

skaper mye ekstra arbeid iform av vedlikehold og utbedringer.

Tidligere har området hovedsakelig blitt benyttet av fisketurister på vårparten. Utvikling av denne type

turisme var ønskelig fra oppstart, men beliggenheten kombinert med værforholdene er en stor og kostbar

utfordring.

For å fortsette denne type tjeneste vil det være påkrevd en større investering (for eksempel bølgebryter,

molo etc) enn bedriften kan foreta. Problemstillingen er av vedvarende art.

Utleie av båter til fisketurister er nå under avvikling da dette er for kostbart og krevende.

Båtutleie opphører fullstendig innen 01.08.17.

Den eksisterende hytten og den påbegynte hytten krever også investeringer som bedriften ikke kan

rettferdiggjøre i henhold til økonomiske ressurser.

I driftshensyn har den eksisterende hytten blitt erstattet med en annen nyrenovert utleieenhet som tidligere

ikke var i daglig bruk.
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Tiltenkte tomter

På de 4 tiltenkte tomtene finnes i dag en hytte, en påbegynt  hytte  og to  ubebygde tomter.

Tomtene ligger i vestvendt landskap type 'eng/slette'.

Tomt nrl. Den eksisterende hytten, bygd 1997, har innlagt strøm, vann og avløp. Hytten bærer preg av alder

og bruksslitasje  -  noe renovering utført.

Tomt nr2. Den påbegynte hytten (godkjent byggetillatelse) har støpt såle med innlagt vann og avløp. Dagens

eiere forventer ikke å fullføre bygget. Ferdigstillelse er selvfølgelig ønskelig.

Tomt nr3[4. Ubebygde tomter i lett skrånende terreng - tilgang til vei, vann, strøm og avløp til

tomtegrensen.

Nærområdet

Storeng har allerede godt integrerte privateide fritidseiendommer, både utenfor og innenfor vårt

nærområde. Tidligere fradelte tomter og fritidseiendommer fungerer sømløst med drift, turister og gjester.

Bedriften har kun hatt positive erfaringer med eiendommens naboer, med bla deltagelse av vedlikehold av

felles grøntområder, kjøp av tjenester og økt ferdsel og tilstedeværelse i et ellers meget rolig område.

Fordeler og ulemper

Grunneier ser ingen ulemper med fradelingen - tvert imot antas det at området vil få et løft, og en videre

utvikling for Storeng som friluftsområde, hyttegrend, overnatting/campingplass og aktivitetsbase.

Siden reggleringen allerede tillater ferieboliger/hytter, vil ikke fradelingen by på endringer annet enn at de

som benytter eiendommene er privatpersoner i stedet for kunder.

Private eiere på de nye eiendommene vil resultere i utbedringer, bruk og vedlikehold uten behov for

ressurser og investeringer fra bedriften. Flere grunneiere/økt tilstedeværelse og utvikling tiltrekker også

flere gjester, kunder og forbipasserende.

De 4 eiendommene vil fremstå som en liten 'hyttegrend', klart adskilt fra resten av driftsområdet.

Sparte midler vil fremme utviklingen av den sentrale delen av driftsområdet og nye satsingsområder

Etter fradelingen vil det gjenstå ca 44 64Om2 eiendom (ferdig regulert for videre utvikling) og det vil fortsatt

være fri ferdsel, åpen tilgang til grøntområder, strandsone, friområder og utmark som tidligere.

Kapitalinnskudd fra salg av  disse  eiendommene vil bla. tilfalle bedriftens nye satsing på Aktiv Ferie i

samarbeid med lokale og Alta-baserte turoperatører. Dette innebærer tilrettelegging for økende ski-, sykkel-

og fje/lturisme ialle sesonger.

'Aktiv Ferie-konseptet tillater bedriften å tilby tjenester som sammenfaller med andre lokale aktører og

overlate fisketurisme til spesialiserte tilbydere av dette. Den nye retning vil effektivisere driften og lette

påkjenningen på ressurser.

Mål

Formålet er å sikre fremgang og videre drift på Storeng.

l denne sammenheng vil endring av drifts- og satsingsområde og tilførsel av kapital være høyst nødvendig.

Eierne håper at tiltaket kan ivareta standarden (tjenester og bygningsmasse) som er oppnådd de siste årene,

og at det ikke går ta pt grunnet stagnering og lite effektiv drift.

Bedriften bestreber å forme driften etter markedet og følge utviklingen i reiselivsnæringen.
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Vedlegg A
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Vedlegg B  -  Reguleringsplan

Refererer til kommunens orginale utgave av reguleringsplanen 'Simonsen Gårdsferie' da den digitale kopien

har lav oppløsning og er nærmest uleselig.

Fra 'Reguleringsbestemmelser Simonsen Gérdsferie’:

«Feltet er bebygd med en rorbu/hytte. Det er planlagt å  føre opp 4 rorbuer/hytter til på området, som står i

stil med den allerede eksisterende rorbu.»
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/203 -47 

Arkiv: Q10 

Saksbehandler:  Dag Åsmund Farstad 

 Dato:                 07.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/17 Teknisk utvalg 06.04.2017 
39/17 Teknisk utvalg 05.07.2017 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Klage på søknad om tilskudd for vintervedlikehold 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Korrespondanse mellom partene 
2 Klage fra Grand Sebaste Rederi AS 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 06.04.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Klagen fra Grand Sebaste Rederi AS tas ikke til følge.  
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Klagen fra Grand Sebaste Rederi AS tas ikke til følge.  
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Tilleggsmomenter etter innkommet klage: 
 
Viser til klage fra Grand Sebaste Rederi AS datert 05.05.2017.  
 
Det er ikke kommet inn nye momenter i saken etter at denne var til behandling i Teknisk utvalg 
sak 19/17 -  06.04.2017. 
Teknisk utvalg opprettholder sitt vedtak fattet 06.04.2017, og klagen fra Grand Sebaste Rederi 
AS tas ikke til følge.  
 
 
 
 
 
Det foreligger klage fra Grand Sebaste Rederi AS v/ Roy Iver Isaksen vedrørende svar på 
søknad om vintervedlikehold av vei på Spildra for renovasjon vintersesongen 2015-16. 
 
Grand Sebaste Rederi AS v/ Roy Iver Isaksen har avtale med Avfallsservice AS om renovering 
av husholdningsavfall fra Reinfjord og Spildra. Avtalen er på 5 år ble iverksatt 01.11.2012.  
Det er satt ut containere hvor abonnentene bringer sitt avfall. Avfallet fra Spildra hentes inn hver 
14. dag, og containerne leveres på kaia i Burfjord.  
 
Kommunal brøyting av veien på Spildra opphørte i 2012, og det ble innført en tilskuddsordning 
for brøyting i «veiløse bygder», og for 2016 var det satt av kr. 120.000,- til ordningen.  
 
2 søkere fra Spildra (Aud Klausen og Jarle Olsen) ble tildelt tilskudd for brøyting av 
strekningene Hønsebukt-Dunvik / Gaibenes-Dunvik sesongen 2015-16.  
 
Kvænangen kommune mottok et brev (ikke datert) fra Grand Sebaste Rederi vedrørende krav 
om brøyting av vei på Spildra i forbindelse med renovasjonstransport for 2015-16. Her lå det 
ved timeliste, og henvisning til Forskrift om renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet 
Avfallsservice AS.  
Brevet ble besvart 27.06.2016 med orientering om at saken ville bli behandlet etter ferien. 
(aug/sept 2016)  
 
Henvendelsen fra Grand Sebaste Rederi AS ble besvart 17.10.2016, og innsendt timeliste for 
vintervedlikehold på 390 timer pålydende kr. 370.500,- ble ikke ansett å være relevant, og det 
ble besluttet å ikke ta denne til følge.  
 
Etter gjentatte korrespondanser mellom partene, så klager Grand Sebaste Rederi AS på 
håndteringen av saken, og ber om at omsøkte tilskudd utbetales som fremlagt av dem.  
 
Korrespondanse i saken: 
 
Grand Sebaste Rederi AS, brev til Kvænangen kommune udatert (juni 2016) 
Kvænangen kommune, brev til Grand Sebaste Rederi AS datert 27.06.2016 
Kvænangen kommune, brev til Grand Sebaste Rederi AS datert 17.10.2016 
Grand Sebaste Rederi AS, brev til Kvænangen kommune datert 24.10.2016 
Kvænangen kommune, brev til Grand Sebaste Rederi AS datert 23.11.2016 
Grand Sebaste Rederi AS, brev til Kvænangen kommune datert 23.12.2016 
Avfallsservice AS, brev til Kvænangen kommune datert 02.01.2017 
Kvænangen kommune, brev til Grand Sebaste Rederi AS datert 23.01.2017 



Grand Sebaste Rederi AS, brev til Kvænangen kommune datert 28.01.2017 
Kvænangen kommune, brev til Grand Sebaste Rederi AS datert 07.02.2017 
 
 

Vurdering 
Grand Sebaste Rederi AS har for perioden 2015-2016 gjort krav på kr. 370.500,- for 
vintervedlikehold av den kommunale veien i Dunvik, for å ha tilgang til søppelcontainerne. 
 
For vårhalvåret 2016 utgjør dette kr. 283.100,- (298 timer)  
Avfallet fra Spildra hentes inn hver 14. dag, og containerne leveres på kai i Burfjord senest kl. 
15:00 mandag hver 14. dag i partallsuker. 
  
Det er oppgitt en timesats på kr. 950,- for traktor m/ mann. Ved innhenting av avfall hver 14. 
dag (10 turer), så vil dette beløpe seg til kr. 28.310,- pr. gang. Innsendt timeliste ble ikke ansett å 
være relevant, og det besluttet å avvise denne.  
 
 
Etter at kommunal brøyting opphørte, så ble det innført en tilskuddsordning for brøyting i 
«veiløse bygder», og for 2016 var det satt av kr 120.000,- til ordningen.  
 
Det skal ved søknad om tilskudd fremlegges relevant informasjon om strekning, dato og 
tidsbruk for brøyting. 
 
2 søkere fra Spildra ble tildelt tilskudd for brøyting av strekningene Hønsebukt-Dunvik / 
Gaibenes-Dunvik vårsesongen 2016 med henholdsvis kr. 11.760,- og kr. 16.200,- 
  
Kommunen pålegger ingen å brøyte, men brøyting utføres av private etter egne vurderinger og 
behov, og dette er noe Grand Sebaste Rederi AS er gjort oppmerksom på.  
 
Vi ser at det knytter seg utfordringer til gjennomføring av renovering i de tilfeller det ikke er 
brøytet, men slik situasjonen er med en tilskuddsordning på kr. 120.000,- til fordeling til 
brøyting i «veiløse bygder» så er det ikke tatt høyde for at slike krav som fremlegges fra Grand 
Sebaste Rederi AS kan dekkes av denne ordningen.  
 
Da den kommunale brøytingen av strekningen Dunvik-Hønsebukt-Gaibenes-Dunvik opphørte i 
2011 sendte Spildra grendelag en forespørsel til Fylkesmannen i Troms der de spør om det er 
«mulig for fylkesmannen å gripe inn» - ut fra de ulemper dette medfører for lokalbefolkningen. 
 
Fylkesmannen har i skriv av 14.10.2011 vist til at det er utenfor deres område å pålegge et større 
vintervedlikehold av veier enn det kommunen selv ønsker. Dette må det kommunale selvstyret 
ta stilling til.   
 
Avtale om renovering og plassering av containere er noe renovatør og Avfallsselskapet AS har 
en avtale om, og ikke noe som Kvænangen kommune har uttalt seg til.  
 
Kvænangen kommune er gjort kjent med avtalen partene imellom, og har forholdt seg til denne. 
Opplysninger om denne er gitt av daglig leder.  
 
Renovatør har avtalt pris for handtering, vedlikehold og transport av containerne, noe som 
Avfallsselskapet AS betaler for.  
 



Kvænangen kommune har ikke avtale med Grand Sebaste Rederi AS om renovering på Spildra, 
og Grand Sebaste Rederi AS er bedt om å ta saken opp med Avfallsselskapet AS.  
 
Administrasjonssjefen foreslår følgende vedtak: 
 
Klagen fra Grand Sebaste Rederi AS tas ikke til følge. 
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Timeliste til Kvænangen kommune fra:
Grand Sebaste Rederi AS, 9185 Spildra
Org.nr.991 895 604 mva
Konto nr: 4740 1270430

Vintervedlikehold av den kommunale veien i Dunvik for å kunne ha tilgang til søppeldimker
for Avfallsservice as. Vei eier er pliktig til å holde åpent efte forskrifi § 16.
Det fremgår ingen steder om frister for innsendelse av timeliste.

Desember 2015
Dato/Timer
5/2 6/4 7/4 8/2 9/2 10/2 11/2 13/8 14/8 15/8 16/10 17/10 18/4 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2
26/4 27/2 28/2 29/2 30/2 31/2
Totalt desember: 92 timer

Januar 2016
1/2 2/1 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/10 9/10 10/4 11/4 12/2 13/2 14/2 15/4 16/8 17/10 18/4 19/2 20/2
21/2 22/2 23/2 24/2 25/4 26/4 27/2 28/2 29/2 30/4 31/2
Totalt januar: 105 timer

Februar 2016
1/4 2/2 3/1 4/1 5/1 6/1 7/2 8/2 9/1 10/3 11/4 12/4 13/2 14/4 15/2 16/2 17/2 18/2 19/1 20/2
21/2 22/2 23/4 24/2 25/4 26/2 27/2 28/4 29/2
Totalt februar: 67 timer

Mars 2016
1/1 2/2 3/4 4/1 5/2 6/1 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/4 14/4 15/4 16/4 17/6 18/6 19/8 20/10
21/4 22/2 23/4 24/2 25/2 26/2 27/2 31/1
Totalt mars: 88 timer

April 2016
1/1 2/2 3/2 4/2 5/1 6/2 7/4 8/2 9/2 10/2 11/2 12/4 13/4 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 23/2
Totalt april: 38 timer

Vintervedlikehold totalt: 390 timer

Bruker kommunens egne satser for leie av utstyr og personell, dessverre litt gammel fra 2011.
Har ikke beregnet overtid eller helgetillegg og har vært grei ved å kun beregne maskinleie
etter kommunens leie av stimkjele.

Mann: 390 timer X 450,00 = 175.500,00
Traktor: 390 timer X 500,00 195.000,00
TOTALT 370.500.00

Vedlegg: Kopi av kommunens satser

Roy-Iver Isaksen
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Det vises til Forskrifi for renovasion og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsserwce AS’

Offentlige veier skal være kjørbare for renovasjonstransport.
kommunen bryter denne forskrifien ved at den

kommunale veien på Spildra ikke blir brøytet.
Dette vil medføre stans i imihenting av avfall i vinterhalvåret etter beskj ed av renovatør på
stedet. I og med at Spildra har tvunget renovasjon vil derfor kommunen være nødt til å
oppfylle sine forpliktelser etter § 16. Dette er de også etter miljøvernavdelingen i Troms
fylkes forskrift også.
Teknisk etat ber derfor Kvænangen kommune om å innføre brøyting på Spildra fra og med
vinteren 2016-17.

sS’ 16. Krav til kjørbar vei

Som kiorbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde
og styrke til å tåle akseltrvkk 8 tonn og kioretøylengde minst 8 meter. Veien må ha en fri
høyde på minst 4 meter.

Det forutsettes at offentlige veier er kiorbare for renovasionstransport. Private enkelt
/fellesadkomster regnes ikke som kiorbar vei. Om vinteren må veien og ev. snuplass være
broytet og om nødvendig sandstrodd.

Det er renovasionss/åforens ansvar å vurdere om veien er kiorbar. Dersom renovering ikke
kan foretas, må ledelsen i Avfallsservice AS varsles umiddelbart.

Annen avtale kan inngås i spesielle tilfeller.

Forslagsstiller

Roy-Iver Isaksen
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SATSER FOR LEIE AV TEKNISKE
TJENESTER OG VERKTØY.
Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den xx. xx - 2011

Følgende satser gjøres gjeldende fra og med 2011.

Satsene er eks.mva

KOMMUNALE TJENESTER:
Kommunen leier kun ut utstyr og tjenester ved ledig kapasitet, og under
forutsetning av at tjenesten ikke kan kjøpes på det lokale marked.

1. TJENESTER:
Timepris for mann i ordinær arbeidstid kr. 450,- pr. time. Etter endt arbeidstid
og i helgene kr. 650,-

Minstesats 2 timer.
Tidsforbruk regnes fra forberedelse til arbeidet igangsettes, og til verktøy som
er brukt er klargjort for nytt oppdrag.

2. BERGBORREMASKIN:
Kr. 750,- pr. leie + kr. 750,- pr. påbegynte døgn over ett døgn.

3. STIMKJELE OG HØYTRYKKSSPYLER VOGN:

Leies kun ut med to mann.
Utstyr kr. 500,- pr. brukstime
+ lønn til mannskap (ihht. ptmkt 1. Tjenester)

4. HOPPETUSSE:
Kr. 400,- pr. leie + kr. 400,- pr. påbegynte døgn over ett døgn.

5. GATEFEIEMASKIN:
Kr. 350,- pr. leie + kr. 250 pr. påbegynte brukstime.

6. PUMPER:
Vanntinepumpe og bøttepumpe med slanger kr. 200,- pr. leie + kr. 200,- pr.
påbegynte døgn over ett døgn.
Bensindrevet slampumpe kr. 350,- pr. leie + kr. 350,- pr. påbegynte døgn over
ett døgn.

Postadresse Postboks 114 Resoksadresse Telefon 77 77 8800 www.kvanangen.kommune.no
9161 Bur1jord 9161 Burfiord lelefax : 7777 10107 postmottak@kvanangen.kommune.no



j Kvænangen kommune

Næring, utvikling og teknisk

Roy Iver Isaksen

9185 SPILDRA

Deres ref: Vår ref: Lopenr: Arldvkode Dato
2015/203-32 1847/2016 Q10 27.06.2016

Vedrørende broyting av veg på Spildra

Viser til mottatt brev (ikke datert) vedrørende krav om brøyting av veg på Spildra. Dette i
forbindelse med renovasjonstransport.

På grunn av ferieavvikling vil ikke saken bli behandlet før etter ferien. (Aug/sept 2016)

Dette til orientering

Med hilsen

Jan Inge Karisen
Leder næring, utvikling og teknisk
Direkte innvalg: 77778841
Mobil:40405620
jan. inge.karlsen@kvanangen.kommune.no

Postadresse: Besoksadresse. Telefon:
Rådhuset Rådhuset Telefaks,
9161 BURFJORD Organisasjonsnr. 940331102
E-post postkvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no



Kvænangen kommune

9185 SPILDRA

Næring, utvikling og teknisk

Vedrørende vintervedlikehold av vei på Spildra for renovasjon

Viser til mottatt brev (udatert) vedrørende broyling av veg på Spildra i forbindelse med
renovasjonstransport, samt mottatt timeliste for samme. (udatert)

Leder av Næring, utvikling og teknisk tilskrev deg 27.06.20 16 med orientering om at brevet var
mottatt, og at saken ville bli behandlet etter ferien.

I skriv fra deg vises det til Eorskrift for renovasjon og stamtomming i kommuner tilsLuttet
Avfatlsservice AS, hvor du skriver at kommunen bryter denne forskrift, § 16 krav til kjørbar vei.
ved at kommunal vei på Spildra ikke blir brøytet.

Etter at kommunal brøyting opphørte, så har kommunen opprettet en tilskuddsordning for
broyting i «veitøse bygder» og for 2016 er det satt av kr. 120.000,- til denne ordningen.

For vårhalvåret 2016 ble 2 søkere på Spitdra tildelt tilskudd på henholdsvis kr. 11.760,- og kr.
16.200,- og disse har i perioden brøytet strekningen Kønsebukt-Dunvik/ Gaibenes-Dunvik.

For samme perioden har du listet opp et timesforbruk på 298 timer, som etter oppstilling fra deg
utgjør kr. 283.100,- noe som ikke er tatt til følge. Dette omhandler vintervedlikehold av den
kommunale veien i Dunvik for å kunne ha tilgang til soppeldunker.

Det er satt ut containere som abonnentene har tilgang til, og hvor de kan bringe sitt avfaLl.
Avfallet fra Spildra hentes inn hver 14. dag, og containerne leveres på kaia i Burfjord senest kl.
15.00 mandag hver 14. dag i partallsuker. Dette er en avtale mellom Avfallsservice AS og din
virksomhet.

I vinterhalvåret. månedene oktober til mai er det levering av husholdningsavfall 14. ganger.

Grand Sebaste Rederi AS

Deres ref: Vår ref: Lopenr: Arkivkode Dato
2015/203-36 2632/20t6 Q10 17.tO.2016

Postadresse
Rådhuset
9161 BURFJORD
E-post postkvanangen kommune nu

Besoksadresse
Rådhuset

Telefon
Telefaks

www kvanangen kommune no
Organisasjonsnr: 940331102



Kommunal broyting har opphort, og kommunen har ikke pålagt, eller inngått avtale med noen
om brøyting.

Brøyting utføres av private etter egne vurderinger og behov. Vi har forståelse for at det er
utfordringer knyttet til dette da veien til tider ikke er broytet.

Kommunen pålegger ingen å brøyte, men du kan på lik linje med andre søke om tilskudd for
privat brøyting av kommunal vei, der kommunal broyting har opphort. Det skal ved søknad
fremlegges relevant informasjon om strekning. dato og tidsbruk.

Innsendt timeliste (udatert) anses ikke å være relevant, og det er derfor besLuttet å ikke ta denne
til følge.

Med hilsen

Dag Åsmund Farstad
Avd.ing. anlegg
Direkte innvalg: 77778843
E-post: dag.farstadkvanangen.kommune.no

Også sendt til:
Grand Sebaste Rederi AS

Intern kopi til:
Jan Inge Karlsen
Eirik Losnegaard Mevik

Side 2 av 2



Kvænangen kommune
1,_i Postmottak__

25OKT2016
Spildra 24/10-16 uiinZ
Fra Grand Sebaste Rederi AS handet: PO..j d\

9185 Spildra jutering

ng

Til Kvænangen kommune
V/Avd.ing.anlegg
Teknisk
Burfj ord

Deres ref: 2015/203-36 Løpenr: 2632/2016 Arkivkode: Q10

Viser til svar på søknad om tilskudd for vintervedlikehold av vei på Spildra for renovasjon
vintersesongen 2015-16.

Som det fremgår av svaret fra Dere er Dere fullt ut klar over at iht. forskriftene til
Avfallsservice AS § 16 er det ett ufravikelig krav om at veieier, i dette tilfelle Kvænangen
kommune, er forpliktet til å holde veien åpen og strØdd for innhenting av søppel i den pålagte
renovasjonen.
Saksbehandler karver mye og det blir sammenblandet en masse uvesentlige detaljer i
ansvarsfraskrivelsen og hvor ikke engang timetallet det er sendt inn krav på ikke er blitt
oppfattet. Det fremgår ingen steder at det må sendes krav for f.eks. både høst og vinter. Ble
kanskje for mange “dateringer” slik at det ble forvirrende. Innlevering av kravet er
dokumentert av kommunen med eksakt dato for mottak som er kvittert for.
Det er en betydelig og ulovlig ansvarsfraskrivelse når kommunen ikke brøyter veien etter
forskrift, noe som kommunen selv har vært med på å vedta. Det er blitt ett helt uvesenlig
sammensurium i mottatt svar.
Det blir i brevet sagt at “du kan på lik linje med andre søke om tilskudd for privat brøyting av
kommunal vei, der kommunal brøyting ha opphørt”.???????????T???????????????
Merkelig at saksbehandleren ikke har oppfattet dette når det vises til søknaden om akkurat
dette i svarbrevet!!!!!!
Merkelig er det jo også at det er gitt tilskudd til 2 andre søkere fra Spildra som kun brøyter når
de selv trenger det, og ikke når jeg trenger det, mens jeg har fått avslag hvert år.
Ber derfor om at søknaden om dekning av den lovpålagte kommunale brøytinga effektueres.
Om det ikke blir mottatt betaling vil det ikke bli innhentet avfall til vinteren med alt dette vil
måtte medføre av reaksjoner hos brukere og fylkesmann.

Mvh.
Grand Sebaste Rederi AS
V/Roy-Iver Isaksen



Kvænangen kommune
Næring, utvikling og teknisk

v

‘v

Grand Sebaste Rederi AS
v! Roy-Iver Isaksen
Dunvik 8
SPILDRA

Deres ref: Vår ref: Lopenr: Arkivkode Dato
2015/203-39 3388/2016 QlO 23.11.2016

Vedr. broyting på Spildra

Viser til skriv fra dere datert 24.10.2016 vedrørende vår tilbakemelding på deres tidligere
udaterte henvendelse vedrørende broyting av vei i forbindelse med renovasjonstransport, samt
mottatt timeliste for samme.

Kvænangen kommune har vært i kontakt med Fylkesmannen og Avfallsservice AS vedrørende
avtale om renovering av avfall for husholdning og fritid på Spildra.

I følge Avfallsservice AS er det 11 husholdningsabonnenter og 1$ fntidsabonnement.

Veiene brøytes ikke iht. forskrift, slik at abonnentene bringer sitt avfall ned til kaia og legger
dette i container. Vi er gjort oppmerksom på at det ikke foreligger noen avtale om at deres
virksomhet skal hente inn avfall fra den enkelte rundt på øya, men har ansvaret for håndteringen
av containeme.

Containerne fra Spildra leveres Burfjord senest kl. 15:00 mandager hver 14. dag i partallsuke.
Avfallet hentes inn av Avfallsservice AS.

I skrivet fra dere gjøres det oppmerksom på at det ikke vil bli innhentet avfall til vinteren om det
ikke blir mottatt betaling av dine krav, jf tidligere timeliste.

I vårt svar av 17.10.2016 til dere anser vi mnnsendt timeliste (udatert) for ikke å være relevant, og
det ble besluttet å ikke ta denne til følge. Slik vi ser det, så er det ikke fremkommet nye
momenter som tilsier at denne kan tas til følge.

Kopi av dette brevet sendes Avfailsservice AS, slik at de er orientert om saken.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:
Rådhuset Râdhuset Telefaks:
9161 BURFJORD

Organisasjonsnr: 940331102E-post: post@kvanangen.komrnune.no www.kvanangen.kommune.no



Med hilsen

i4
Dag Åsmund farstad
Avd.ing. anlegg
Direkte innvalg: 77778843
E-post: dag. farstadkvanangen.kommune.no

Intern kopi til:
Jan Inge Karisen
Eirik Losnegaard Mevik

Kopi:
Avfallsservice AS, Hovedvegen 62, 9152 Sørkjosen

Side 2 av 2



2)- 2-r1-.

Kvænangen kommune
NY Postmottak

23/12-16 z 7’OES 2016
Grand Sebaste Rederi AS Til bchjnd1iig:

Spildra Sasai s
Iii orieiiicnng

Kvænangen kommune Gtadiiing

Burl]ord

Vedr. brøyting på Spildra deres ref.nr. 2015/203-39

Viser til skriv fra dere datert 23.11.2016 vedrørende vår tilbakemelding på deres tidligere
henvendelse vedrørende brøyting av vei i forbindelse med renovasjonstransport.

Det er i følge Avfallsservice AS 11 husholdningsabonnenter og 18 fritidsabonnenter.

Veien brøytes ikke i henhold til forskrift slik at abonnentene ikke får hentet sitt avfall som det
er pålagt fra kommunen og Avfallsservice AS.

Samlecontaineme blir innhentet og transportert til kai hvor de blir tatt med båt til Burfjord.

Av godhet til husholdningsabonnentene har de gått med på å ha sanilecontainere, og ikke egne
dunker som de betaler for på samme måte som alle andre abonnenter i Avfallsservice AS sitt
ansvarsområde, siden dette ville gi store besparelser i innhenting å tømming.

Containeme har hatt utplassering slik:
Den ene står ved Gnr42 Bnr4
Den andre ved Gnr42 Bnr19
Den tredje ved Gnr42 Bnr 13
Butikkcontaineren står ved Gnr42 Bnr25
Reservecontainer ved naustet ovenfor flytekala ved molofoten.

Totalt er det snakk om 12 container med reservecont&nere.

Grendelaget vurderer etter disse siste opplysningene fra dere om de vil nekte å videreføre
denne ordningen og forlange egne dunker som tømmes på adressene som ellers i nordfylket.

Fritidsabonnentene har fortsatt ikke fått egen dunk etter flere purringer. Slike dunker er
plassert ut i Segelvik, Reinfjord og Valanhamn.

Det er i skrivet vårt gjort oppmerksom på at det ikke vil bli innhentet avfall til vinteren om det
ikke blir innført brøyting av veien i Dunvik.

Ber om en spesifisert begrunnelse på hvorfor ikke vår innsendte timeliste ikke er relevant all
den tid det uttrykkelig står i deres egne skriv at timeliste skal innsendes ved søknad om
dekking av utgifter til brøyting av kommunal vei.

Så noen fakta i saken.

Søppelcontainerne har vært utplasser ute i Dunvik siden renovasjon ble innført på Spildra
etter avtale med Avfallsservice AS. Det er tatt hensyn til at disse ikke kan stå på kaia grunnet



flere forhold. Nåværende daglig leder har derfor feilinnformert om at containerne står på kaia,
noe som han har bekreftet ovenfor oss. Dette er en ordning som ble innfØrt før han kom inn i
bildet og er blitt videreført iht. mange faktorer som gjør et at disse ikke kan utpiasseres på
kaia.

Mattilsynet har heller ikke endret sitt standpunkt mht. plassering av søppelcontainer på kaia
hvor det foregår handtering av fersk fisk og varer til butikken. Kopi vedlagt.

Dunvik fiskemottak AS godtar heller ikke nå plassering av sØppelcontainere i nærhet til
mottaket grunnet krav fra Mattilsynet.

Dunvik småbåtforening vil ikke ha sØppelcontainere i nærhet av sitt kaianlegg.

Spildra Landhandel AS godtar ikke søppelcontainere i nærhet til dieselfylling og lager.

Grunneiere til Gnr.42 Bnr. 13 vil ikke ha søppelcontainere plassert på sin eiendom ovenfor
kaia.

Spildra Grendelag godtar ikke på noen måter at søppelcontainere plasseres på kaia da dette vil
være en dyptgripende forandring i hva som er avtalt mellom abonnenter og Avfallsservice
AS.
Kaia er også DS kai hvor det allerede er meget liten plass til mottak av varer i dag.

Alt dette er slik det har vært i alle år og vi kan ikke se at noe har forandret seg.

Ber derfor om at tilsendt timeliste blir oppgjort som det er beskrevet i tidligere brev.

Mvh.
Grand Sebaste Rederi AS
Roy-Iver Isaksen



Mail fra Mattilsynet datert 28/11-16

Hel

Maltilsynet er informert om at Sigrid Larsen, innehaver av Spindaj benytter lokalene i fiskemoffaket til
div. i forbindelse med sin produksjon når lokalene er ledige eller ikke utleid til annen aktør. Vi er også
inne-forstått med at lokalbåten benyttes til å avsende både avfall og frakte næringsmidler.
Dette har tidligere vært tatt opp, og presisert nødvendigheten av at avfallet ikke er til tare for
forurensning av næringsmidlene.
Alle aktørene både matprodusent, avfallsselskap, og rederi har et ansvar for at næringsmidlene ikke
forurenses.

I henhold til Forskrift om næringsmiddelhygiene skal

Kapiffel I
Allmenne krav til lokaler som brukes til næringsmidler (unntatt dem som er angiff i kapittel Il))

1. Lokaler der det finnes næringsmidler, skal holdes rene og i god stand.
2. Planløsningen, utformingen, oppføringen, plasseringen og størrelsen på lokaler som brukes til
næringsmidler, skal være slik at:
a) det er mulig å vedlikeholde, rengjere og/eller desinfisere lokalene på en egnet måte, og å
unngå eller redusere forurensning fra luft mest mulig, og det skal være plass nok til at alt arbeidet kan
foregå på en hygienisk måte,
b) de beskytter mot ansamling av skitt, kontakt med giftige materialer, avgivelse av partikler til
næringsmidlene og dannelse av kondens eller uønsket mugg på overflatene,
c) det er mulig å holde en god næringsmiddelhygiene, herunder beskytte mot forurensning og
særlig bekjempe skadedyr,

Kapiffel IV
Transport

1. Transportmidler og/eller containere som brukes til transport av næringsmidler, skal holdes rene
og i god stand slik at næringsmidlene beskyttes mot forurensning, og de skal når det er nødvendig,
være utformet og konstruert slik at de kan rengjøres og/eller desinfiseres på en egnet måte.
2. Beholdere i transportmidler og/eller containere skal ikke brukes til transport av noe annet enn
næringsmidler dersom dette kan føre til forurensning.
3. Dersom transportmidler og/eller containere brukes til transport av noe annet enn
næringsmidler, eller til transport av forskjellige næringsmidler samtidig, må produktene holdes godt
atskilt når det er nødvendig.

Kapiffel VI
Næringsmiddelavfall

1. Næringsmiddelavtall, uspiselige biprodukter og annet avfall skal så raskt som mulig fjernes fra
lokaler der det finnes næringsmidler, for å unngå at de hoper seg opp.
2. Næringsmiddelavfall, uspiselige biprodukter og annet avfall skal plasseres i beholdere som kan
ukkes, med mindre driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket kan godtgjø re overfor vedkommende
myndighet at andre typer beholdere eller andre systemer for å fjerne avfall som benyttes, egner seg
like godt. Disse beholderne skal ha en hensiktsmessig konstruksjon, holdes i god stand, være lette å
rengjøre og, når det er nødvendig, desinfisere.
3. Det skal være egnede muligheter til å lagre og disponere næringsmiddelavtall, uspiselige
biprodukter og annet avfall. De stedene der avfall lagres, skal være utformet og brukes på en slik måte
at de kan holdes rene, og, når det er nødvendig, frie for dyr og skadedyr.
4. Alt avfall skal fjernes på en hygienisk og miljøvennlig måte i samsvar med gjeldende E0S-
regelverk, og skal ikke utgjøre en direkte eller indirekte kilde til forurensning.

Vennlig hilsen



Hilde Merete Johansen
sen lorinspektø r
Region Nord, avd. Troms og Svalbard
Telefon: 22778292! 47895677

Felles postadresse: Mattilsynet, Felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
oostmottak@mattllsvnet.no
wwwmattiIsvnet.no www.matDortaIennp
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Avfallsservice AS
Deres ref: Vår ref: Deres dato: Vr dato;

S.Pedcrsen 02.01.2017

Kvænangen kommune
Næringsutviki ing og Teknisk
v/Dag Åsmund Farstad
Rådhuset
9161 BURFJORD

PLASSERING AV AVFALLSCONTAINERE FOR IIVSHOLDNUÇGSAVFALL FRA
SPILDRA

Viser tiL tidligere samtaler vedrørende håndteringen av busholdningsavfall fra Spildra.

Avfallsservice har fått henvendelse fra Dunvik Fiskemottak ved Roy Isaksen vedrørende
plasseringen av avfallscontainere for husholdningsavfall og fritidsavfall. Ut fra hygienemessige
forhold ønsker ikke fiskemottaket at avfaltscontaineme plasseres på kaia.

I en uttalelse Mattilsynet ski-iver saksbehandler følgende:

?fattil.s3rnet er informert om at Sigrid Larsen, innehaver av Spindaj benytter tokatene i
fiskemottaket til div. iforhindelse med sin produksjon når lokalene er ledige eller ikke
utleid til annen aktor. Vt er også inne—forstått med at lokalbåten benyttes til å avsende
både avfall ogfrakte næringsmidiler.
Dette har tidligere vcert tatt opp, og presisert nødvendigheten av at avfallet ikke er tilfare
forforurensning av næringsmidlene.
Alle aktarene både matprodusent, a’ifaltsselskap, og rederi har et ansvarfor at
næringsmidlene ikke forurenses.

Vi har forstått det slik at det ikke er tilgjengelig areal i tilknytting til kaiområdet, og vår
transportar har derfor valgt å plassere containeme ut i bygda for så å transportere dem inn når de
skal fraktes inn til Burtjord.

Dette til orientering.

Tlfdir9l6S =

Adresse Telefon faks Galsomelen fyllplasss
Hovedvn. 62 77770000 77770001 77767377
9152 Sørkjosen £-post: firmaDost(a afal1sserice.no Hjemmeside: ww’w.a’Jalhservice.no



W Kvænangen kommune

Næring, utvikling og teknisk

Grand Sebaste Rederi AS vi Roy-lver Isaksen
Dunvik 8
SPILDRA

Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2015/203-42 145/2017 Q10 23.01.2017

Vedrørende broyting på Spildra

Viser til Deres henvendelse datert 23.12.2016 angående renovasjonshåndtering og broyting i
forbindelse med innhenting av containere.

Denne saken anses som besvart av Kvænangen kommune med skriv av 17.10.2016 ref.
2015/203-36, samt skriv av 23.11.2016 ref. 2015/203-39.

for eventuell videre håndtering av saken, så må henvendelse rettes til Deres oppdragsgiver.

Med hilsen

Dag Åsmund Farstad
Avd.ing. anlegg
Direkte innvalg: 77 77 88 43
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no

Også sendt til:
Grand Sebaste Rederi AS v/ Roy’-Iver Isaksen

Kopi til:
Avfallsservice AS

Intern kopi til:
Jan Inge Karlsen
Eirik Losnegaard Mevik

Postadresse: Besoksadresse: Telefon:
Rådhuset Rådhuset Telefaks:
9161 BURFJORD Organisasjonsnr: 940331102
E-post: postkvanangen kommuneno www.kvanangen.kommune.no



Spildra 28/1-17
Fra Grand Sebaste Rederi AS
9185 Spildra

Til Kvænangen kommune
Burfj ord

Ref: 2015/203-42 Løpenr: 145/2017 Arldvkode: Ql0

KLAGE

Viser til svar på søknad om tilskudd for vintervedlikehold av vei på Spildra for renovasjon
vintersesongen 2015-16. og vårt svar 23/12-16

Veien brøytes ikke i henhold til forskrift slik at abonnentene ikke får hentet sitt avfall som det
er pålagt fra kommunen og Avfallsservice AS.

Samlecontainerne blir innhentet og transportert til kai hvor de blir tatt med båt til Burfjord.

Av godhet til husholdningsabonnentene har de gått med på å ha samlecontainere, og ikke egne
dunker som de betaler for på samme måte som alle andre abonnenter i Avfallsservice AS sitt
ansvarsområde, siden dette ville gi store besparelser i innhenting å tømming.

Containerne har hatt utpiassering slik:
Den ene står ved Gnr42 Bnr4
Den andre ved Gnr42 Bnrl 9
Den tredje ved Gnr42 Bnr 13
Butikkcontaineren står ved Gnr42 Bnr25
Reservecontainer ved naustet ovenfor flytekaia ved molofoten.

Totalt er det snakk om 12 container med reservecontainere.

Dette er opplysninger som er kjent av kommunen.
Det må være en kraftig inkompetanse hos saksbehandler som ikke klarer å ta inn over seg
reelle fakta i saken.
A komme med ett svar datert 23/1-17 (litt sent iht. forvaltningsloven) om at saken anses som
besvart av kommunen vitner om total mangel på forståelse av det saken egentlig gjelder.
Når det til og med skrives at en eventuell videre håndtering av saken må tas opp med
Avfallsservice as er det en rimelig skivebom fra saksbehandlers side om hvem som er
ansvarlig for hva i denne saken.
For det første er dette en søknad om tilskudd for brøyting av kommunal vei som er søkt om på
vilkår satt av kommunen.
For det andre er det soleklart at kommunen er forpliktet til å holde veien ikke bare brøytet
men også strødd for innhenting av søppeldunker etter vedtekter hos Avfallsservice as som
kommunen er medeier av.
Ber derfor om at omsøkte tilskudd utbetales som fremlagt fra oss.

Mvh.
Grand Sebaste Rederi AS
VIRoy-Iver Isaksen



Kvænangen kommune
Næring, utvikling og teknisk

Grand Sebaste Rederi AS
v! Roy Iver Isaksen
Dunvik 8
9185 SPILDRA

Deres ref: Vår ref: LoDenr: Arkivkode Dato
Brev datert 28/1-2017 2015/203-45 264/2017 QlO 07.02.2017

Vedrørende klage

Viser til mottatt klage datert 28.01.2017 vedrørende søknad om tilskudd for vintetvedlikehold av
vei på Spildra for renovasjon vintersesongen 2015-16.

Saken legges frem for Teknisk utvalg 06.04.2017.

Dette til orientering.

Med hilsen

4.
Dag Äsllund farstad
Avd.ing. anlegg
Direkte innvalg: 77 77 88 43
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no

Også sendt til:
Grand Sebaste Rederi AS

Intern kopi til:
Jan Inge Karlsen
Eirik Losnegaard Mevik

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:
Rådhuset Rådhuset Telefaks:
9161 BURFJORD Organisasjonsnr: 940331102
E-post: postkvanangen.kommuneno www.kvanangen.kommune.no



Post Kvenaflen

Fra: Roy-Iver Isaksen <spildra@trollnet.no>
Sendt: 5. mai 2017 10:35
Til: Post Kvænangen
Emne: Vedlagt klage  Deres  ref: 2015/203-15 Løpenr. 889/2017 Arkivkode Q10
Vedlegg: Klage 28.doc

Vedlagt klage  Deres  ref: 2015/203-15 Løpenr. 889/2017 Arkivkode Q10

Mvh.
Grand Sebaste Rederi AS
Roy-Iver Isaksen       ‘I l  _- N —M______ __."  \
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Spildra 5/5-17

Fra Grand Sebaste Rederi AS

9185 Spildra

Til Kvænangen kommune

Burfjord

Ref: 2015/203-51 Løpenr: 889/2017 Arkivkode: QlO

KLAGE

Veien brøytes ikke i henhold til forskrift slik at abonnentene ikke får hentet sitt avfall

som det er pålagt fra kommunen og Avfallsservice AS.

Sarnlecontainerne blir innhentet og transportert til kai hvor de blir tatt med båt til Burfjord .

Av godhet fra husholdningsabonnentene har de gått med på å ha sarnlecontaínere, og ikke

egne dunker som de betaler for på samme måte som alle andre abonnenter i Avfallsservice AS

sitt ansvarsområde, siden dette ville gi store besparelser i innhenting å tømming.

Containerne har hatt utplassering slik:
Den ene står ved Gnr42 Bnr4
Den andre ved Gnr42 Bnr19
Den tredje ved Gnr42 Bnr 13
Butikkcontaineren står ved Gnr42 Bnr25
Hyttecontainer ved naust

Fteservecontainer ved naustet ovenfor flytekaia ved molofoten.

Totalt er det snakk om 14 container med reservecontainere.

Dette er opplysninger som er kjent av kommunen.

Så noen fakta  i  saken.

Søppelcontainerne har vært utplasser ute i Dunvik, og ikke på kai, siden renovasjon ble

innført på Spildra etter avtale med Avfallsservice AS. Det er tatt hensyn til at disse ikke kan

stå på kaia grunnet flere forhold.

Mattilsynet har heller ikke endret sitt standpunkt mht. plassering av søppelcontainer på kaia

hvor det foregår handtering av fersk fisk og varer til butikken. Kopi vedlagt tidligere.

Dunvik Fiskemottak AS godtar heller ikke nå plassering av søppelcontainere i nærhet til

mottaket grunnet krav fra Mattilsynet.

Dunvik småbåtforening vil ikke ha søppelcontainere i nærhet av sitt kaianlegg.

Spildra Landhandel AS godtar ikke søppelcontainere i nærhet til dieselfylling og lager.

Grunneiere til Gnr.42 Bnr.13 vil ikke ha søppelcontainere plassert på sin eiendom ovenfor

kaia.



Spildra Grendalag godtar ikke på noen måter at søppelcontainere plasseres på kaia da dette vil
være en dyptgripende forandring i hva som er avtalt mellom abonnenter og Avfallsservice

AS.

Grendelaget vurderer etter disse siste opplysningene fra dere om de vil nekte å videreføre

denne ordningen og forlange egne dunker som tømmes på adressene som ellers i nordfvlket.

Kaia er også DS kai hvor det allerede er meget liten plass til mottak av varer i dag.

Alt dette er slik det har vært i alle år (Ævi kan ikke se at noe har forandret seg

Det er uomtvistelig og soleklart at kommunen er forpliktet til å holde veien ikke bare brøytet

men også strødd for innhenting av søppeldunker etter vedtekter hos Avfallsservice as som

kommunen er medeier av. Kommunen må derfor innføre brøyting av den kommunale veien

på Spildra fra neste vinter for å ikke bryte loven og vedtektene.

Ber derfor om at omsøkte tilskudd for utførelse av kommunens lovpålagte brøyting tidligere

år utbetales som fremlagt fra oss. Det er innsendt flere krav de siste årene som alle er blitt gitt

avslag på uten begrunnelse.

Mvh.

Grand Sebaste Rederi AS

V/Roy-Iver Isaksen
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
40/17 Teknisk utvalg 05.07.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport av materiell til 
restaurering av hus ved lillestraumen- Ernst Roger Hallen 

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

Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av traktor for transport av materialer og utstyr til vedlikehold av gammelt bolighus ved 
Lillestraumen på festetomt gnr/bnr/fnr 35/7/4. Transport av 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 Toppelbukt til fritidsbolig i ved 
Lillestraumen på festetomt gnr/bnr/fnr 35/7/4. Trase er vist på kartet.   



 
Persone
r: 

Tillatelsen gjelder for: 
Ernst Roger Hallen eller  
Helge Kristian Hallen 

Type 
kjøretøy  
og 
antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. landbrukstraktor med tilhenger. 

Tidsrom
: 

Tillatelsen er gyldig fra 1. juli  til 31. desember hvert år i årene 2017 og 2018.  

Antall 
turer 

Tillatelsen omfatter inntil 5 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, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Begunnelse: 
Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg.  
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 



 
 

Saksopplysninger 
Ernst Roger Hallen søker om å få benytte traktor for transport av bygningsmaterialer og utstyr for  
vedlikehold av hytta ved Lillestraumen. Det søkes om 5 turer i året i to år. De holder på med en 
omfattende opprustning og ombygging av det gamle bolighuset.  
 
Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. Det er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Bestemmelsene er streng og alle betingelsene må være oppfylt for at tillatelsen skal kunne gis; 

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

motorferdselen til et minimum. 
 
Når søknaden gjelder kjøring på barmark, vil det ha betydning om kjøringen kan skje langs veg 
som regnes for utmark etter lovens § 2, etter opparbeidet trasé og lignende. På den måten vil 
motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv.  
 
I nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 er det fastsett 
et særskilt forbud mot bruk av motorkjøretøy i Finnmark og Nord-Troms i tiden fra og med 5. 
mai til og med 30. juni.  
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
 

Vurdering 
Dispensasjon etter forskriftens § 6 skal bare gjelde for unntakstilfeller og søkeren må ha et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. Det er vist til behov for vedlikehold av hytta. 
Kommunen har ved flere anledninger gitt dispensasjon for barmarkskjøring for transport av utstyr i 
forbindelse med restaurering/utbedring av hytte. Frakt av større vedlikeholdsutstyr kan betraktes 
som et unntakstilfelle, og dekker et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte.  Det skal 
kjøres etter eksisterende traktorveg og kjørespor, og dermed vil ikke kjøringa medføre nye 
sporskader. Vintertransport med snøscooter ville vært mer skånsomt. Det betydelige mengder 
som skal fraktes og det derfor mest hensiktsmessig med traktor fremfor snøscooter da man får 
vesentlig mer med seg på en traktortilhenger. Ulempene med vintertransport og det at transporten 
går etter en traktorveg åpner for at vi kan innvilge barmarkstransport. For å begrense ferdselen til et 



minimum i henhold til føringene i regelverket så settes det et tak på fem turer. Dette er i tråd 
med vedtak i lignende saker i Kvænangen.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til sporskader, støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av  
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter i det aktuelle området. Det skal kjøres på barmark så det er fare for skade på 
vegetasjonen. Den samme området benyttes mye til friluftsliv. Støy fra motorferdselen kan redusere 
turopplevelsen for andre brukere og store sporskader oppleves som negativt. Kommunen vil derfor 
presisere at kjøring kun skal skje langs eksisterende vei og godt etablerte kjørespor og at 
transportbruken begrenses til det høyst nødvendigste.  
 
I forhold til sakens omfang så er kunnskapsgrunnlaget er godt ivaretatt og det er lite sannsynlig at 
det ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke til 
anvendelse i denne saken. Transporten omfatter en liten miljøbelastning og den tjener et særskilt 
nytteformål. Den utgjør derfor en liten del av den samla belastninga som økosystemet utsettes for og 
vil ikke skape presedens som vil føre til økt bruk av motorisert ferdsel. § 11 er mindre relevant 
denne sammenheng da alternativ transport kunne foregått med snøscooter eller helikopter. På den 
andre sida så ville ikke miljøgevinsten være særlig stor og kostnaden med helikopter ville være 
betydelig.  
 
Kommunen vurderer at tiltaket er innenfor regelverket, og det vil være åpning for å innvilge 
søknaden. Det er lagt vekt på at det går en traktorveg opp dit og ferdselen blir begrenset til et fåtall 
turer. For å begrense ferdselen til et minimum i henhold til føringene i regelverket så gis det bare 
tillatelse til et begrenset antall turer.  
 
 
 
 
 
 
 



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G) - side 1

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G)
Referansenummer: JHIHGC

Registrert dato: 15.06.2017 13:17:46

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

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

13.01.1952
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Ernst Roger
Etternavn

Hallen
Adresse

Langbergveien 21
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

92263041
Mobil

E-post

erhallen@hotmail.com
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Nei
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Ken Roger Hallen 45053001 
Helge Kristian Hallen 41219960 

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Annet
Beskriv med egne ord

Traktor med henger

Registreringsnummer

ZK - 8452 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
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Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Barmark/åpent vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

02.08.2017 30.10.2017 5 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

2

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)
Nærmere opplysninger om formål

Transport av diverse utstyr i forbindelse med restaurering og utvidelse av hytte tilbygget. Som sand ,sement
,materialer og utstyr.

Behov for ledsager
¤ Nei

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

Lillestraumen. Gr. nr. 35 - 7 - 4
Solbjørg Kristine Nilsen  leier dette pungtfestet.
Transporten skal skje etter traktor veien fra Toppelbukt til Lillestraumen.

Grunneier(ne)s navn

statskog 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

jeg søker for 2 sesonger i tilfelle jeg ikke rekker å rydde opp i løpet av høsten, før snøen kommer.
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Forklaring til feltene
 

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

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

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

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

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

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

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



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/106 -2 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Truls Erik Nilsen 

 Dato:                 10.04.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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1943/35/2/5. Søknad om endring av takvinkel. 

Henvisning til lovverk: 
Reguleringsplan- Hytte/Naustområde Løkviknesset, GNR 35 BNR 2 
Plan- og bygningsloven m/ forskrifter 
 

Vedlegg 
1 Reguleringsbestemmelsene for Løkviknesset hytteområde 
2 Søknad om dispensasjon for takvinkel 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Alf Harald Johansen og Robert Johansen 
dispensasjon fra «Løkviknesset reguleringsplan» for endring av takvinkel fra 30 til 35 grader for 
fritidsbolig på eiendom 35/2/5 på Løkviknesset. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Alf Harald Johansen og Robert Johansen søker om dispensasjon fra § 4 i 
reguleringsbestemmelsene for hytte/naustområde Løkviknesset. De vil øke tillatt takvinkel opp 
til 35 grader og dermed mønehøyde med ca. 30-40 cm. I reguleringsbestemmelsene § 4 står det 
at totalt tillatt takvinkel er 30 grader. Økningen blir altså 5 grader.  
 
Viser til reguleringsbestemmelsen § 11 sitat: 

Når særlig grunner foreligger kan det faste utvalg for plansaker etter søknad gi dispensasjon fra 
denne reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser innenfor rammen av plan- og 
bygningsloven og bygningsvedtektene for Kvænangen kommune. 
Sitat slutt. 

 
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. 
 
I reguleringsbestemmelsene står det i § 4 under Bygningsutforming at «bygningsrådet skal ved 
behandling av byggemeldinger ha øye for at bebyggelsen får en god form og materialbruk.»  
 
Reguleringsplanen ble egengodkjent av Kvænangen kommunestyre den 30.08.06, det ble utlagt 
11 tomter som nå er blitt bortfestet.  
 
Etter delegasjonsreglementet er det teknisk utvalg som behandler slike saker.  
 

Vurdering 
 
 
Kommunen har ved behandling av tidligere saker gitt dispensasjon fra tillatt totalt bruksareal, 
gesimshøyde og møneretning.  
 
Ut fra ovenstående godkjennes dispensasjonssøknaden om økning av takvinkel fra 30 til 35 
grader på GNR 35 BNR 2 FNR 5 på Løkviknesset hyttefelt. 
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Post Kvænangen

Fra: Robert Johansen <robert.johansen65@hotmail.no>

Sendt: 23. mars 2017 15:16
Til: Post Kvænangen
Emne: Dispensasjonsbehandling - Ang. byggesøknad 35/2/5
Vedlegg: Søknad om endring av takvinkel.odt; B 002Fasader A1_30.pdf; B 002Fasader A1

_35.pdf

Hei!

Viser til e—post fra Truls Erik Nilsen av 21. mars 2017, og søker herved dispensasjon fra reguleringsplanen

angående endring takvinkel på hytta som planlegges bygget på Løkvinesset i Kvænangsbotn, gnr. 35 bnr. 2 og fnr.

5. Håper vedlagte søknad kan legges frem for politisk behandling i teknisk utvalg, med møtedato 6. april.

Vedlagt følger søknad om endring av takvinkel fra 30til 35 grader. Vedlegger også fasadetegninger av

hytta - en med 30 graders takvinkel og en med 35 grader.

Dersom det er behov for mer informasjon eller andre vedlegg/tegninger kan undertegnede kontaktes på

telefon 41318311 eller per e-post robert.iohansen65@hotmail.no.

U Kvænangen kommune

Med vennlig hilsen P°5tm°“ak
Alf Harald Johansen og Robert Johansen

Marienlund 20 2 lt MAR 2017

9511Alta .m behandling.

Saksbehandler: ‘.7/'24,[5 C“7V

Til orientering

Gmdering __

Fra:  Truls Erik Nilsen <Truls.Nilsen@kvanangen.kommune.no>

Sendt:  21. mars 2017  08:44

Til: Robert Johansen

Emne: RE: Ang. byggesøknad 35/2

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Denne skrives i fritekst på eget ark. Den kan sendes pr. epost til

post@kvanangen.kommune.no. Merk emailen med gårds/bruksnummer/festenr (35/2/5). Selve tegningene i

byggesøknaden må også oppdateres, for å vise den nye utformingen.

Mvh

3%ué3Ed£3Efl¢n

Avdelingsingeniør bygg

Kvænangen Kommune

Direkte innvalg: 77778849

From: Robert Johansen lmailto:robert.iohansen65@hotmail.nol

Sent: Monday, March 20, 2017 3:46 PM

To: Truls Erik Nilsen <Truls.Nilsen@kvanangen.kommune.no>

Subject: SV: Ang. byggesøknad 35/2

Hallo Truls!

Ønsker en takvinkel på 35 grader - dvs. utover reguleringsplan. Hvordan går vi fram for å søke om dette?

Dvs. hva må søknaden inneholde, til hvem skal den sendes - kan den sendes per e-post osv.?

1



Mvh

Robert Johansen

Fra: Truls Erik Nilsen <Truls.Nilsen@kvanangen.kommune.no>

Sendt:  20. mars 2017 15:27

Til: robert.iohansen65@hotmail.no

Emne: Ang. byggesøknad 35/2

Hei, viser til deres email av 9.5.2017, der du spør om utvidelse av takhøyde. Spørsmålet da er hvor stor vinkelen blir.

Takvinkelen skal ifølge reguleringsplanen være mellom 20 og 30 grader for alle bygninger. Hvis den nye høyden fører

til en takvinkel som er større enn dette, må det søkes dispensasjon fra reguleringsplanen, og da må saken legges

frem for politisk behandling i teknisk utvalg, møtedato 6. april. Men hvis takhøyden kan begrenses til en høyde som

gir en takvinkel under 30 grader, vil tiltaket anses  å  være iht. reguleringsplanen, og trenger dermed ikke

dispensasjonsbehandling.

Mvh  .

yrufls' 977.7/sen

Avdelingsingeniør bygg

Kvænangen Kommune

Direkte innvalg: 77778849
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Alf Harald Johansen

Bjørnemyra 19

95 12 Alta

Kvænangen Kommune

9161 Burfjord

SØKNAD OM ENDRING AV TAKVINKEL

Viser til vår tildeling av hyttetomt på Løkviknesset i Kvænangsbotn, gnr/bnr/fnr 35/2/5.

Vi (Alf Harald Johansen og Robert Johansen) har støpt gulvet på hytta for noen år siden, og ønsker

nå og ferdigstille hytten. Med bakgrunn i personlige og derfor økonomiske utfordringer har

prosjektet dessverre stått på vent noen år. Håper ikke dette kan by på ytterligere utfordringer og

problemer.

I reguleringsplan for hyttefeltet forlanges det at alle bygninger skal ha takvinkel mellom 20 og 30

grader. Med bakgrunn i at vi er to familier som vil bruke hytta, så ønsker vi en hems som kan

brukes. Det vil si en hems som kan benyttes til å oppholde seg i og sove i. Med en takvinkel på 30

grader blir maks takhøyde i hems ca 140-150 cm. Dersom vi kan øke takvinkelen til 35 grader vil

takhøyden bli ca 170-180 cm. Den totale løsningen for en brukbar hems blir da mye bedre.

Dessuten vil vi da få plass til større vindu slik at vi får en brukbar rømningsvei fra hemsen.

Vedlegger tegning på hytta og på endring av takvinkelen til 35 grader.

Håper på postivt svar.

Med vennlig hilsen

Alf Harald Johansen Robert Johansen

sign ........................................................ .. sign .................................................................... ..





 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/48 -55 

Arkiv: Q03 

Saksbehandler:  Dag Åsmund Farstad 

 Dato:                 20.06.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/17 Teknisk utvalg 05.07.2017 

 

Søknader om brøytetilskudd vårsesongen 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Brøytetilskudd for 1. halvår 2017 tildeles som følger: 
 
Bert Otto Thomassen, org.nr. 917 010 633 
Brøyting av Saltnesveien 1000 m      kr. 17 900,- 
 
Kåre Klausen, org.nr. 969 382 105 
Brøyting Hønsebukt – Dunvik 1350 m    kr. 24 165,- 
  
Jarle Olsen, org.nr. 969 298 031 
Brøyting Gaibenes – Dunvik 980 m     kr. 17 542,- 
 
Oddmunds utleie, org.nr. 895 310 952 
Brøyting i Reinfjord 500 m      kr.   8 950,- 
 
Tilskuddene belastes konto for tilskudd brøyting 14727.691.332. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommunestyre har i budsjett for 2017 satt av kr. 120 000,- til brøytetilskudd i  
«veiløse bygder»  
 
Brøytetilskudd fordeles på 7 måneder, perioden januar-april og oktober-desember.  
 
Dette til privat brøyting av kommunale veier der den kommunale brøytingen har opphørt.  
 



 
 
Brøytetilskuddet er ikke ment å dekke alle faktiske kostnader den enkelte måtte ha, men et tilskudd 
for å dekke deler av driftskostnadene forbundet med brøytingen.  
 
Søknad om tilskudd for første halvår sendes kommunen innen 1. juni, og søknad for andre halvår 
innen 31. desember.  
Søknad om tilskudd skal ha vedlagt regnskap for brøytinga, fortrinnsvis med legitimerte utgifter, og 
her skal fremgå dato for brøyting, tidsforbruk og strekning. Søknaden behandles av teknisk utvalg. 
 
 
 
Tilskudd til brøyting var kunngjort på kommunens hjemmeside, samt at alle som søkte sist år 
ble tilskrevet. 
  
Ved frist for søknad 1. juni, så var det kommet inn 4 søknader.  
 
Bert Otto Thomassen, org.nr. 917 010 633, brøyting av Saltnesveien 1000 m 
 
Kåre Klausen, org.nr. 969 382 105, brøyting Hønsebukt – Dunvik 1350 m (1650 m) 
 
Jarle Olsen, org.nr. 969 298 031, brøyting Gaibenes – Dunvik 980 m (1280 m) 
 
Oddmunds utleie, org.nr. 895 310 952, brøyting i Reinfjord 500 m 
 
 

Vurdering 
 
Det foreligger 4 søknader om dekning av utført brøyting for vårhalvåret 2017. Det er besluttet å 
innvilge søknaden etter lengde på veistrekning som brøytes.  
Brøytetilskuddet fordeles over månedene januar, februar, mars, april, oktober, november og 
desember.  
 
For vårhalvåret har vi kr 68 571,- til fordeling. Det er utført brøyting av ca. 3830 meter vei, og det 
utgjør kr. 17,90 pr. meter.  
 
Det er 2 på Spildra som har søkt om tilskudd, hvor deler av brøytingen er utført på samme strekning. 
Dette gjelder kryss Gaibenes til Dunvik, slik at denne strekningen deles med en halvpart på hver av 
søkerne.  
 
På bakgrunn av ovenstående så er det besluttet å gjøre følgende fordeling: 
 
Bert Otto Thomassen, brøyting av Saltnesveien 1000 m  kr. 17 900,- 
Kåre Klausen, brøyting Hønsebukt – Dunvik 1350 m  kr. 24 165,-  
Jarle Olsen, brøyting Gaibenes – Dunvik 980 m   kr. 17 542,- 
Oddmunds utleie, brøyting i Reinfjord 500 m   kr.   8950,- 
 
Tilskuddene belastes konto for tilskudd brøyting 14727.691.332. 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/88 -25 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Truls Erik Nilsen 

 Dato:                 22.06.2017 
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1943/30/32/1. Søknad om bruksendring. Klage 

Henvisning til lovverk: 
Forvaltningsloven Kap.6  
Plan og bygningsloven § 1-9 og Kap. 19 
Tomtefesteloven § 16 
 

Vedlegg 
1 Klage på vedtak  
2 1943/30/32/1. Tillatelse til bruksendring 
3 Protest på mottatt nabovarsel, 

festekontrakt 
4 Søknad om bruksendring 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen Kommune tar ikke klagen til følge. Vedtaket i delegert sak nr. 33/17 opprettholdes. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Anne Berit Bæhr fikk den 03.05.2017 bruksendringstillatelse (delegert vedtak nr. 33/17), fra 
«annet kulturhus» til «annen bygning for overnatting». Det ble søkt om bruksendring for å 
kunne tillatte overnatting, dette i forbindelse med utleievirksomhet og turisme på eiendommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det kom en protest på mottatt nabovarsel, av styreleder i Nord Troms Hytteferie (eiere av 
grunneiendom 30/32), Unni H. Hætta, hvor hun begrunner med følgende: 
 

Bruksendringen vil komme i konflikt med allerede eksisterende virksomhet som Nord 
Troms Hytteferie utøver på gbnr. 30/32 i Kvænangen Kommune. 
Vi viser i denne forbindelse til inngått festekontrakt undertegnet 3. februar 2010.  
Under pkt. 7 står det: «Bygget kan ikke brukes til bolig eller fritidshus.».  
Betydningen av dette vil bli at det heller ikke kan drives utleie fra huset. En utleie vil 
medføre trafikk til/fra huset. Denne trafikken vil måtte gå over eiendommen gbnr. 30/32 
som Nord Troms Hytteferie eier. 
 

Kommunen ga tillatelse til bruksendring i delegert vedtak nr. 33/17.  
 
Dette vedtaket ble påklaget av daglig leder ved Nord Troms Hytteferie. Klagen ble mottatt 
26.05.17, og ble dermed mottatt innenfor klagefristens utløp. Klagen begrunnes med følgende: 
  

Jeg som administrerende dir. ved Nord Troms Hytteferie belyser flere forhold av brev 
som er sendt som vedlegg pr. mail til styreleder Unni Hætta og stiller spørsmål om dette 
er saksbehandlingsfeil fra kommunens side. 
 
Pkt. 1: Nord Troms hytteferie er ikke kopi mottaker av vedtaksbrev 
Pkt. 2: Sendt kun som mail til styreleder Unni, daglig leder er ikke informert 
Pkt. 3: Det vises kun til at adressat kan klage innen 3 uker, klagefrist på 3 uker men på 
dette brevet som er som vedlegg til mail er adressat kun: søker om bruksendring Anne 
Berit og Trond  
 

Videre skriver hun: 
 
Kommunen gjør vedtak inn i en privat kontrakt og dette reagerer Nord Troms Hytteferie 
veldig sterkt på og ønsker her å få belyst hvordan er dette mulig og hvilken lov verk 
brukes i så tilfelle at dette kan gjøres mulig.  

 
Nabovarsling 
Naboer og gjenboere er varslet iht. Plan- og bygningsloven § 21-3 og SAK 10 § 5-2.  
 
Vannforsyning/avløp:  
Eiendommen anses å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 og 
27-2. Tiltaket gir ingen endringer.  
 
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også 
slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, 
også som grunnlag for Samisk kultur.»  
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 



Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i 
nærområdet. Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen 
registreringer av arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
 
Søknaden om bruksendring er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
 
Reindrift og kultur- og fornminner:  
Kommunen vurderer det dithen at dette ikke er relevant for søknaden, grunnet at bygget er 
allerede oppført på en ferdig opparbeidet tomt, og tiltaket kun medfører endringer innendørs. 
 

Vurdering 
 
Viser til klage på vedtak, pkt. 1: «Nord Troms hytteferie er ikke kopi mottaker av vedtaksbrev». 
Det ble ikke sendt ut et fysisk brev, det ble sendt kun pr. epost. I denne e-posten var 
vedtaksbrevet lagt med som vedlegg. Denne ble sendt til styreleder Unni H Hætta.  
 
Vedrørende Pkt. 2 i klagen: «Sendt kun som mail til styreleder Unni, daglig leder ikke 
informert».  
Unni var kopimottaker av vedtaket nettopp pga. at det var hun som hadde sendt inn protest på 
nabovarselet.  
 
Kommunen vurderer det dermed dithen at vedtaksbrevet ble sendt til rett person i foretaket.  
 
Vedrørende Pkt. 3 i klagen: «Det vises til at adressat kan klage innen 3 uker, klagefrist på 3 
uker men på dette brevet som er som vedlegg til mail er adressat kun: søker om bruksendring 
Anne Berit og Trond» 
«Adressat» i dette tilfelle er mottakere og kopimottakere av vedtaket. På selve vedtaket står kun 
adressen til originalmottaker av vedtaket. Dette er normalt, og er en innebygd funksjon i 
kommunens saksbehandlingsprogram.  
 
Vedrørende følgende sitat i klage på vedtaket: 

 Kommunen gjør vedtak inn i en privat kontrakt og dette reagerer Nord Troms Hytteferie 
veldig sterkt på og ønsker her å få belyst hvordan er dette mulig og hvilken lov verk 
brukes i så tilfelle at dette kan gjøres mulig.  

 
Bruksendring er et søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningslovens § 20-1, og 
Byggesaksforskriften kap. 2. Kommunen plikter dermed å behandle slike saker.    
 
Kommunen tok ikke protest på nabovarselet til følge; 
Kommunen anser saken som privatrettslig etter Plan- og bygningsloven § 21-6.   
 
Administrasjonen anbefaler at klagen ikke blir tatt til følge.  
 



w Kvænangen kommune
Postmottak
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Nord Troms  H  tteferie Da mbehmmng:
y Saksbehandler: LIM

KJ-ækan Til orientering

Gradering

9162 Sørstraumen 26.05.17

Kvænangen kommune

v/ postmottak

KLAGE PÅ VEDTAK: DERES REF:  2015/88-23

Klager herved på søknad om bruksendring på eiendom: 1943/30/32/1

Jeg som administrerende dir. ved Nord Troms Hytteferie belyser flere forhold av brev som er sendt

som vedlegg pr. mail til styreleder Unni Hætta og stiller spørsmål om dette er saksbehandlingsfeil fra

kommunens side.

0  Nord troms hytteferie er ikke kopi mottaker av vedtaksbrev

0  Sendt kun som mail til styreleder Unni, daglig leder er ikke informert

ø Det vises til at adressat kan klage innen 3 uker, klagefrist på 3 uker men på dette brevet som

er som vedlegg til mail er adressat kun: søker om bruksendring Anne Berit og Trond

Videre stillerjeg spørsmål om hvordan kommunen kan eventuelt gi bruksendring når grunneier som

er Nord Troms Hytteferie ikke er hørt om saken og heller ikke parten søker har festekontrakt med

som er  i  dette  tilfellet Sven Ivar Øie, ikke er nærmeste naboer heller blitt varslet.

Dette er en søknad om å drive næring innenfor vår næring med samme agenda:

turistvirksomhet/utleievirksomhet.

Kommunen gjør vedtak inn i en privat kontrakt og dette reagerer Nord Troms Hytteferie veldig sterkt

på og ønsker her å få belyst hvordan er dette mulig og hvilken lov verk brukes i så tilfelle at dette kan

gjøres mulig.

Intensjonen fra bortfester med pkt 7 i festekontrakten er at bygget ikke skal brukes til bolig/fritidshus

hverken som privat eller næring, dette kan bekreftes fra bortfester om ønskelig.

Ønsker en åpen og rett forvaltning av denne saken.



Med vennlig hilsen

Ina M. Hætta

Dalig leder

Tlf 918 44 131

Mail: nordtroms.hytteferie@yahoo.no



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

Trond Jensen & Anne Berit Bæhr 
Kvænangsbotnveien 863 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 33/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/88-23 952/2017 600 03.05.2017 

 

1943/30/32/1. Søknad om bruksendring. 

 
Saksopplysninger:  
Anne Berit Bæhr og Trond Jensen søker om bruksendring for å kunne bruke bygget  
(nr. 192258340) til utleievirksomhet, dette på eiendommen 30/32/1. Bygget har i dag status som 
«Annet kulturhus», jf. Matrikkelen, og skal endres til «annen bygning for overnatting».  
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
 
 
Nabovarsling 
Naboer og gjenboere er varslet iht. Plan- og bygningsloven § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Det har 
kommet en innsigelse på mottatt nabovarsel, fra Nord Troms Hytteferie DA. De påpeker at det i 
festekontrakten under pkt. 7 står følgende: «Bygget kan ikke brukes til bolig eller fritidshus». 
Dette vil ikke være relevant for søknaden, da det søkes om at bygget brukes til 
næringsvirksomhet.  
 
Ansvarsrett: 
Søknaden om bruksendring forutsetter mindre, ikke-søknadspliktige byggearbeider.  
Etter kommunens skjønn kan tiltaket forestås av tiltakshaver, jf PBL § 20-4 bokstav e, og SAK 
10 kap. 3. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer.  
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Vannforsyning/avløp: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 og 
27-2. Tiltaket gir ingen endringer.  
 
Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
 
Søknaden om bruksendring er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering 
og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et 
godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
 
Reindrift og kultur- og fornminner: 
Kommunen vurderer det dithen at dette ikke er relevant for søknaden, grunnet at bygget er 
allerede oppført på en ferdig opparbeidet tomt, og tiltaket kun medfører endringer innendørs.  
 
Avfall: 
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
 

http://www.miljostatus.no/
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Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-4 gis Trond Jensen & Anne Berit Bæhr 
tillatelse til bruksendring for bygning nr. 192258340 på eiendommen 30/32/1 i Kjækan. 
Bruksendringstillatelsen gjelder for «annet kulturhus» til «annen bygning for overnatting».  
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 
 
 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no
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Nord Troms I-Iytteferie DA Saksbchandm -TM/M Ly”

Klækan Til orientering
9162 Sørstraumen Gradering

Trond S. Jensen og Anne Berit Bæhr

Kjækan

9162 Sørstraumen

Protest på mottatt nabovarsel

Mottatt nabovarsel datert 2. mars 2017 om bruksendring av gbnr.  30/  3/  3, tidligere badehus, vil vi på

det sterkeste protestere på.

Bruksendrmgen vil komme i konflikt med allerede eksisterende virksomhet som Nord Troms Hytteferie

utøver på gbnr. 30/ 32 i Kvænangen kommune.

Vi viser i denne forbindelse til irmgått festekontrakt undertegnet 3. februar 2010.

Under pkt. 7 står det: «Bygget kan ikke brukes til bolig eller fritidshus».

Betydningen av dette vil bli at det heller ikke kan drives utleie fra huset. En utleie vil medføre trafikk

til/ fra huset. Denne trafikken vil måtte gå over eiendommen gbnr. 30/  32  som Nord Troms Hytteferie

eier.

Gbnr.  30/32  ble opprettetfra  30/3  den 27. august 2010 og overført til Nord Troms Hyttçferie

29. april 2016.

Vedlegg: Festekontrakt datert  3.  februar 2010.

Kopi: Kvænangen kommune, Servicetorg, Rådhuset, 9116 BURFJORD.

Med vennlig hilsen

Nord Troms Hytteferie DA
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Unni Helene Hætta

Styreleder
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p] _ b  '  l Vedlegg .

mâg fgåkrii/ågings oven El Kommunale vedtekter l:l Arealplaner l:l Vegloven B  _  m

:Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

XI Arealdel av kommuneplan CI Reguleringsplan El Bebyggelsesplan

Navn pà plan ‘

l.Beskriv narmgihyg.na!2g\La='sl£‘1é!l‘3ldeT » ._ e e
. -  _ i c» V  _ _  i kr ,3 v: ; I

1/ z' Q*'»4'L'b\i°JL:( CU J-;'w€‘>‘ \!3»*\,uuL»“3,Q,..«’\(7}\,«x‘,-I16: je? Ck.» "4/;°,«_»...-."\;1’\/L» b='v~'i—i.-‘u

<"'*:x’flC\r.r“r\¢'”“~'t-"xv '¥£L» i./'\::%’{)_ ti. v\,\f"ífi;xetflwl\ t ‘LC, ` Ale efaeti wt ‘um.-V L.
=  ' . . " ,— .  V“ _. e. . ., —— f f* v  "' .’ ”i” Tf"-«-"A, i,;~<=tawe~<xc.*a,~<,f«.';~.z_» nmrra, ‘\,'Z“.'g/\ flcj-M: \g:e{3'Lw~‘»u.sg. '«Y‘»-'~u~—L»j g*"‘"\«\“ ‘°‘_j)‘“‘““‘ "" LP? i" u

€.v;.:"(!\c'm ”Alt , Vedle99nr-
Q _

.Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Foretak/tiltakshaver

Kontaktperson, navn (J E-post Telefon Mobil

Søknaden kan sespà hjemmeside:
(ikke obligato'risk):, `

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være, mottatt 'innen 2uker etter at dette varsel er sendt. __» j
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomnemerknader og redegjøre foriev. endringer.

NaV"T<Q’~W ‘Q ’$t"!"\3~375W\§ P°Stad'eS5e br<;;n<:K. ateister. 'iefleenffi ci-  Cz:ms
P2%<1’r.(1Z1T3oststedSé§;é§:gg_Q’3Q3\)\N\€(\$ E-post V. Ext‘ VrV“<._:{’;§,‘,..” ‘i,.v_ \:—,{:l,rv,/_

i i t f
Vedlegg

j Beskrivelse av vedlegg y Gruppe. i Nr. fra -til reiäöänt

DispensasjoneSøknad/vedtak j I i i B i

Situasjonsplan D i

Tegninger snitt, fasade E ”i

Andrevedlegg Q i

Underskrift

Sted  . iDatoQ2 _ Underskrift ansvar' søker eller tiltakshaver 'i

' WW Text säy/ ôeut»
mm eemrmx
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Fødselsnr./Org.nr.
17.05.51

Festekontrakt
I:I Kontrakten gjelder framfeste "

Innsenders navn (rekvirent): Plass for tinglysingsstempel

Svein ivar Øie
Adresse:

Suttestadveien 13 c

Poststed:

Lillehammer

Postnummer:

2613
Fzadselsnr./Org.nr.

1 7.05,51

Ref.nr.

Opplysninger i feltene 1-7 registreres i grunnboken

1. Eiendommen(e)

Kommunenr. Kommunenavn Gnr. Bnr.

1943 Kvænangen 30 3

Tomtens areal: Tomteverdi:

punktfeste
Beskatfenhet; 2'

1 Bebygd 1:] 2 Ubebygd
Hva skal grunnen brukes til:

Bolig- Fritids-

D B eiendom E] F eiendom

Forretning/

V kontor CI I  industri El L Landbruk E] K Off.vei

2. Bortfestes  av

Navn _
Svein ivar Øie

3. Til
Ezdselsnr./Org.nr. Navn

Af age} Trond Jensen

IO 02 h) Anne Berit Bæhr

4. Festeavgift pr. år

i<r 500.00 (kroner femhundrede)

5. Festetid 3’ M  V
Antall år Regnet fra  —  dato

30 01.02.2010

6. Panterett for festeavgiften 4'

Bortfester har panterett i festeretten og bygninger på tomten for inntil i års forfalt festeavgift

E] Bortfesterens panterett skal ha prioritet etter:

7. Supplerende tekst. 5’ I V
Obs! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Benytt evt. vedlegg.

Bygget kan ikke brukes til bolig eller fritidshus.
Eventuell overdragelse av festekontrakten må godkjennes av grunneier.

Festers underskriftDato Bortfesters underskri (Æ _?

03.02.2010 SN; 7k/5,. t "“‘i t/C,‘nC;l
Statens kartverk Tinglysing Oppdatert mai 2009

Festenr.

3

El A Annet

Ideell andel
/1

-A

ideell andel

1/2

1/2

E]

of).
Side 1 av3



8. Rettigheter og vilkår (som  ikke  skal tinglyses)

Feste-

kontrakten er i
samsvar med:

Regulering av
festeavgift

lnnløsningsrett

Overdragelse
og pantsettelse

Vilkår til fordel
for panthavere

Omkostninger

Tvister etc.

Elektronisk
kommunikasjon

Øvrige
rettigheter og
vilkår  (  som
ikke skal

tinglyses)

Dato

03.02.2010

Statens kartverk Tinglysing

Datert

02.04.88

Datert

Kartforretning/målebrev

El Attest etter delingsloven §2-6 fra kommunen hvoretter tomten er vist pá kart elleri marka.

Bortfester kan regulere festeavgiften etter tomtefestelovens bestemmelser, jf. §15

D Bortfester kan regulere festeavgiften etter følgende bestemmelser som fraviker fra tomtefesteloven § 15:

Rett til innløsning og forlengelse følgerfra tomtefesteloven fullt ut. jf. tomtefestel. kap. Vi

El Rett til innløsning og forlengelse avviker ra bestemmelsene l tomtefestel. kap. VI med følgende

bestemmelser:

Festere har rett til å overdra og pantsette festeretten. Pantsettelsen av festeretten skal skje sammen med alle
festerens rettigheter, samt bygninger som er eller blir oppført, jf. tomtefesteloven §18 og panteloven § 2-3.

De rettigheter og plikter som er tillagt partene går ved overdragelsen over på deres rettsetterfølgere.
NB! Begrensningeri retten til overdragelse føres opp under felt 7 pá første side.

Så lenge det løper lån med pant i festeretten skal:
a) festekontrakten ikke løpe ut, selv om kortere festetid er avtalt,
b) tomten ikke kunne forlanges ryddiggjort,
c) bortfesteren bare ha prioritet for inntil ett års forfalt festeavgift, foruten retten til fremtidig avgift, med prioritet

foran panthaverne.

Utgifter i forbindelse med tomten og festekontrakten dekkes av:

Fester

(herunder gebyr for kartforretning/oppmåling, pristakst, dokumentavgift, tinglysingsgebyr og eventuell tariffmessig
meglerprovisjon )

Eventuelle tvister som måtte utspringe av denne festekontrakten avgjøres etter bestemmelser i lov om
tomtefeste. som gjelder helt ut for denne kontrakt. Den rettskrets som eiendommen liggeri vedtas som verneting.

Det er forutsetning for denne festekontrakten at festeren får konsesjon dersom bortfestet er konsesjonspliktig.

Partene samtykkeri bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. tomtefestel. § 6a

Denne festekontrakt erstatter festekontrakt av 06.04.1988

/\
Festers underskrift
1*-—” _ _t må ._ %~

Side 2 av 3
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Denne festekontrakten er utstedt  i  to eksemplarer. ett til hver av partene.

9. Underskrifter

sted Dato

Lillehammer 03.02.2010
Bortfesters underskrift Gjentas med blokkbokstaver

gkH/Lvk L/up fl/§\

Sted __ Dato _

QtZ/totlpcuw . oe. o; . Jam
Festers underskrift " Gjentasmeiblokkbokstaver '_ _

:tone mw me” mime 6%? ease,
Sted Dato

Lillehammer 03.02.2010
Grunneier samtykke Gjentas med blokkbokstaver

Sweflw ut» gt/E/'/1//V/‘mx (Le:

Noter

1) Med framfeste er ment festeforhold der bortfesteren kun har leierett til tomten, se tomtefesteloven § 42.

2) Dersom tomten er bebygd skal det som hovedregel sendes inn et skjøte på bebyggelsen sammen med festekontrakten. Det
skal svares dokumentavgift av bygningens antatte salgsverdi på tinglysingstidspunktet, jf. tinglysingsloven §§ 13 og 15.

3) For nye festeavtaler som gjelder feste av tomt til bolig eller fritidshus gjelder festet til det sies opp av fester eller tomten
innløses. Det samme gjelder avtaler som er forlenget etter tomtefestelovens § 33. l disse tilfellene er det ikke nødvendig à
fylle ut pkt. 5. For andre festeavtaler se tomtefestelovens kapittel ll.

4) Dersom dette feltet ikke fylles ut har man lovfestet pant for 3 års forfalt festeavgift iht. tomtefesteloven  §  14.

5) Her påføres kun rettsstiftelser som er gjenstand for tinglysing, jf. tinglysingsloven § 12. Som eksempel kan nevnes

begrensninger i retten til overdragelse av festeretten, veg- og vannretter, forkjøpsretter og lignende. Rettighetshaver
identifiseres med fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer), jf. tinglysingsforskriften § 4a første ledd.
Rettigheter og heftelser som er knyttet til deler av fast eiendom skal stedfestes, enten ved teksflig beskrivelse eller ved
inntegning pá kart/skisse, jf. tinglysingsforskriflen §  4  sjette ledd.

Statens kartverk Tinglysing Oppdatert mai 2009 Side 3 3V 3
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K ommuna/forva/tningen  -  Oppmé/ingsteknfsk blankett

utarbeidet av Norske  K  ommuners Sentralforbund

í

K-58/58l4 Forlag: Sem Br Stenersen A/S, Oslo 12-82

Blanketten brukes både som original og gienpart av målebrev.

._1 .  e l 3:, E iv:/»xLE;::>r-scv "  25,85
KVÆNANGEN  ‘='_ " ""^------t--~~~---«-~-~ Mélebrev m'

(Lg. '. t 5 137

l  å '''' h
E

Målebrev over-

Gnr lBnr iFestenr/Seksbnsnr D E} R T30 3 3  1 39 I

‘aIE.3::g;(aX;qe!Ier adresse 8  D  2 8 it 8

. .  . SGRENSKRt\lEREN l
å medhold av delmgsloven av23.-jun: 1978, nr70, ble det den- LY M «E l;
Dato I  O  h

11.11. 1986 h0idt-

Kartforretning over festegrunn på gnr. 30 bnr.  3  "KJÆKAN"

Forretningen ble rekvirert av-

Ivar  Øie

Bestyrer ved forretningen var-

Henrik Henriksen

'Beskrivelsen går frem av målebrevkartet (areal, beliggenhet, grenser og tilsiøtende eiendommer)

9090 Burfjord 02 .04 . 1988
den

/z/,4/:/,4//Z/<
/  Arne Wassnes

- __1 f~ /.

Kvænflnq-'fl _§<0mm‘~5’“9 I
Qppmd.;,;g_-,;ie% enri Henriksen

Dagbokstempel ved tinglysing Tfinglysingsstempel

UAGB-S“r{Fi3'R? '~g*n»gq:,ws:{
Gébjgr heiqfi med kr.. f

_‘£.‘?o?<.=:xv ift beluli me' are
eåier

ixg W 1:

$935.38 928%

SURENSKRWEREN l
LYI\5BEi\§

Påtegninger (Rettelser 0.1.)
Auf  /f

55 7

‘VJ



   Gm Bnr Fastenr30 a 3  x 3 1 A  M
Rapmsemasfqmpunkt

x13132o5» Yaasao .  2
Koordimtsyszem -Kartblad

NG O Bl» AKSE VI FV 271»-5-1
Målmokäç- . »Araal

111000 PUNKTFES‘§‘E

2

""'*-+-X1313300 +

oo o
“q i'

_ ‘C

‘U «a
‘f d'
>-

>\G
+x13132oo +

PUNKTFESTE X—koord 1313205.00

‘."—koord _ 1+6 560.00

I

Punkfef ligger inne-i bygning.

K-blankan 58.38 (formulafbaskynet)

Ermran: Kornmunalforlaget AS, Onto



Svein lvar Øie

Samtykke av  pant  i festerett

SpareBank
RÉUREPNORGÉ

Storslett, 11. mai 2016

SpareBank 1 Nord-Norge vil etablere pant  i  festeretten på følgende eiendom:

Gnr 30, bnr 3, feste nr 3  i  Kvænangen kommune

Festere med ideell halvpart er Anne Berit Bæhr og Trond Steinar Jensen

Vi ber om at du som grunneier utsteder samtykke til at Sparebankl Nord-Norge kan ta parti

denne festeretten.

Samtykket bes snarest sendt i original til:

SpareBank 1 Nord-Norge

Depot

8002 BodØ

Vedlagte mal og konvolutt bes gjerne benyttet.

Vi tillater oss åtakke så mye på forhånd!

Med vennlig hilsen

for SpareBank 1 Nord-Norge

Storslett

jf! i t i, ,
f»

  

 ‘V

Kjetil Hallen

bedriftsrådgiver

SpareBank l Nord-Norge

Postadresse: Postboks 13, 9156 Storslett  - -  Besøksadresse: Lyngsmarkl  ~  Direktenumlncr:(+47)97541647  -  Tclcfo11.(+479l5)O2244

Org.nr:NO952 706365  -  Swifl:SNOWNO22  -  Hjclnmesidczwww.snn.n0  -  L-I-post:kjclil.haHCn(q;snn.no



Erklæring om samtykke til pantsettelse og eventuell

overdragelse av fast eiendom.

Jeg, Sx/em lvar Øye, fur l7055l  38745  samtykker til at tinglyst festerett på
eiendomme r gnr 30, bnr 3, festenr  3  i Kvænangen kommune kan pantsettes til

Sparebank l Nord-Norge {orgnr 952 706 365), og fritt overdras ved et eventuelt
txfangssalg, eller ved et exfentuelt frivillig salg som følge av pantsettelsen.

w  A  y `  J] ,  ;n ,-',.
, _, K. 4 V  = U‘ .  f.)

Sted, dato: «~ ,« 4' ; ff  _ `  ‘v’ r' *"

f)f  k

Sign: J  ̀  f /



Søknad om tillatelse til tiltak i .
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1 Nullstill

i Rammetillatelse

, Ett-trinns søknadsbehandling

Oppfylles vilkårene for 3' ukers .s
V Ja Nei _

Berørertiltaket eksisterende eller ma
saksbehandling, jf. § 21-7 annet ledd?

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker "9"‘““‘9e a’be‘dSP'aSSe"-’
E Ja IE Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før

igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

     
foreligger sentral godkjenning?

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf. j» _
Kulturminneloven § 25, andre Iedd? Ja Ne‘

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i Hvis ja ska] [malaise fra fylkeskommunen foreligge før

mamkkelen' igangsetting av tiltaket.

Søknaden gjelder

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

Eiendom 30 3 3

byggested Adresse t I  I _ Z _ fç ._ Postnr. l Poststed
Kjækan j lost; .1L',(:.. 2'~)~‘§3Uc' [I h,uc'1 få l l  9162 Sørstralnnen

planlagt 'I ` l Beskriv _ I Bygn.typekode (jf.  s.  2)

bruk/formål j Bolig Fritidsbolig Garasje X Annet: Vandrer-/ferlehjem 522

Nye bygg  09  anlegg Nytt bygg *) Parkeringsplass *) Anlegg Veg Vesentlig terrenginngrep

Endring av bygg T"bVQ9- PäDYQQ, Ufid9"b3/Q9 *) Fasade

og anlegg Konstruksjon Reparasjon Ombygging Anlegg

ggfgkggiart Endring al' bfUk 7l Bruksendring W Vesentlig endring av tidligere drift

(flere kryss mulig) “W9 “I Hele bvgg *> Deler av bygg *> Anlegg
BVQH-lekfl- insfaflasi-"') Nyanlegg *) Endring Reparasjon
E d ' b  k  - , _
egheltrlgbglig m s  í  Oppdeling m Sammenføyning

'""“99"“''9- 5”“ :l innhegning mot veg Reklame, skilt, innretning e.l.
*) Byggblankett 5175 lylles ut og ”) _Gjelder kun når installasjonen

vedlegges. (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et større tiltak.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra -til Ikke

Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblankett 5175) Å -

W

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19)

Nabovarsling Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i _ ,,
nabovarsel/na omerknader/kommentarertil nabomerknader) l ,  )

Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom

U

2333?

l'l'l

E3-..

Tegninger -

Redegjørelser/kart F - x

Erklæring om ansvarsrett/gjennomføringsplan G —

Boligspesifikasjon i Matrikkelen H - F]

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet I - W

Andre vedlegg Q få W

Erklæring og underskrift

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene  i  henhold av plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoneri pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til à stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver

Foretak Org.nr. Navn

Trond Jensen
Adresse Adresse  3  1 i _g

l Kjækaj] K‘,G'__,;‘\.;'.a,» EC-‘.\_,{..,j{.'l"\”x \./“(.LL‘ t. jg; 5 ’

Postnr. FPoststed l Postnr. ' l Poststed V
9162 Sørstratltnen

Kontaktperson l Telefon l Mobiltelefon Eventuelt organisasjonsnummer

E-post E-post l Telefon (dagtid)
tron d. steinar. j ensen@ gmail  . com 922305  89

Dato l Underskrift Dato l Underskrift

Oi Jie n
Gjentas med blokkbokstaver Gjentas med blokkbokstaver

Trond Jensen 'Qfffhmg

Blankett 5174 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.01.2016 _



Vedlegg Side
C  _ _

Kvittering fOI' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden
 

DIEEKTORATEI
FOR BVGCKVALITEI’ ‘

V

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/glenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarseiet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr.  F l Bnr. q l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolignr. l Kommune
l t; ”DElendoml ÖÖ a) 3

byggested Adresse s /,/ .  Postnr. lPoststed a \

'  «» .-P _ ,-°~~ L' L  f* f  a  ,  ”Vi `~ r  '  ."1<'~1Uu”\(,’u13\/3\?)z/B“wu.tFLgs l l [l l Q’ Å  rbífffl/ä-iflgf” mgk
i

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

Nabo-/glenboereiendom
l Bnr.

Gm‘ lett 7)?»
l Festenr. lSeksjonsnr.

Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Eiers/festere navn

Ncrot ~'\ §‘(;.{nS
Dato sendt e-post

Adresse' , ’ __ __ _  .  N, _ ̀  A  ~i Adresse Kvittering vedlegges
r &(’»1{\LL€\<»X:> be »b(\c7::~:t,‘:L'

Postgfi.  I  I P0ststed\J(  I  ̀ v A Ø Q Postnr. l Poststed ._ V  _ _  ..\ \ Poststedets reg.nr.

lb L» SØR? >t QPrCiir Qfl Kfia“<3\ 'tíkrt we
Personlig kvittering for Dato. g .  .  f' Personlig kvittering ior Dato Sign.

. . f I'

å  mottatt varsel l _ ,r samtykke til tiltaket
\. v ‘

Nabo-/gjenboereiendom Eierlfester av nabo-/gienboereiendom
Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/tasters navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

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

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

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/testers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

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

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

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester  av  nabo-/gjenboereiendom
Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

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

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

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/testers navn Dato sendt e-post

Aydresse Adresse Kvittering vedlegges

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

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

mottatt varsel í samtykke til tiltaket

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

Sign. \\ _ j

fià llfnifi  an  nirnldnrnfnf fnr hunnlnlalifnf O1 (17 9011:.

Samlet antall sendinger:

Rlanllnfl !-‘:1!-1R Rnllrnål .Qirln  1  cm  1



11.03.2017

Nord Troms Hytteferie DA

Kjækan

9162 Sørstraumen

Trond S. Jensen og Anne Berit Baehr

Kjaekan

9162 Sørstraumen

Protest på mottatt nabovarsel

Mottatt nabovarsel datert  2.  mars 2017 om bruksendring av gbnr. 30/ 3/ 3, tidligere badehus, vil vi på

det sterkeste protestere på.

Bruksendringen vil komme i konflikt med allerede eksisterende virksomhet som Nord Troms Hytteferie

utøver på gbnr. 30/32 i Kvænangen kommune.

Vi viser i denne forbindelse til inngått festekontrakt undertegnet 3. februar 2010.

Under pkt.  7  står det: «Bygget kan ikke brukes til bolig eller fritidshus».

Betydningen av dette vil bli at det heller ikke kan drives utleie fra huset. En utleie vil medføre trafikk

til/ fra huset. Denne trafikken vil måtte gå over eiendommen gbnr. 30/ 32 som Nord Troms Hytteferie

eier.

Gbnr. 30/32 ble opprettetfra 30/3 den 27. august 2010 og overført til Nord Troms Hytteferie

29. april 2016.

Vedlegg: Festekontrakt datert 3. februar 2010.

Kopi: Kvænangen kommune, Servicetorg, Rådhuset, 9116 BURFJORD.

Med vennlig hilsen

Nord Troms Hytteferie DA

Org nr. 998 712
e  y
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Nabovarsel
sendes til berørte naboer-og gjenboere

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl § 21-3  
Til (nabo/gjenboer)

Tiltak pà eiendommen: l I  V

_) Gnr. a) Bnr. få Festenr.3 Seksjonsnr.

Elendom ucuesx gal!

Someier/fester av: Poäüféz, lP0Sme‘d§('pIQ~S"\—Q—PTQ(Y\5YQ
Gnr. __ f? lBnrtä) lFestenr. fieksjonsnr.

[Gr  55  Ei'Eiendommens adresse

'íucizfwemcfågvgfitswfçecf-Q
Det varsles herved om

:I Nybygg a Anlegg D Endring av fasade D Riving

:l Påbygg/tilbygg C] Skilt/reklame D innhegning mot veg Bruksendring

:l Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg CI Antennesystem g?§§§§i2§Qee?zC$%51$/rrgcgflggféenhet E’ Annet

Dispensasjon etter-plan? og bygningslovenfkapittel 19

pl _  b  '  I Vedlegg nr.

mâg fggkgggings Oven E, Kommunale vedtekter  E  Arealplaner i  Vegloven B _

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

XI Arealdel av kommuneplan [:l Reguleringsplan l:l Bebyggelsesplan

Navn pá plan

Beskifivfnærmere hva“nabtoxarslettgielder .. _. .i _ i . ___, ..,, .  _ _ _

t `  1  ,  : 9  , .K _ _ " ~ Q __ i, "i `= f .
/g C/7»£"x/'5 Vic»? ck; _'-’.s@,~ M. (Xrv kömuucffilêfdr-WCAVALÅQG OL» '4-€,«_.».-’-’\v‘(\/‘LI ‘r:>='\~U»&.

å \;*(:*\CKc-mW\»:r>_» 'Kro »A.‘\r“”¢--~M>.n«\q\ ac, ` «line-eiet vw 'ev/ce «vud”<*«L‘>£
.- « ,  . <= f., ., . _ , , _ , ^ «_ 'i fv' f  , os*
A, L:-<‘ m;a”\.C‘7k.-.:;,.'x/;x.2':..» ./v\.€c‘*\,. \,'Z“..L/‘C’ '-;'WGf'.»"\X \e{?*U‘W1\v‘-/.5r< ‘*Y\='!'\J~—L.»“j §£""‘v1R‘- "*‘j“"‘ \' LX) Øk' L

Zixni/rxckim stilt f åffleggflf-

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Foretak/tiltakshaver n í

1,/Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Søknaden kanses pà hjemmeside:
(ikke obligatorisk): i

Merknader sendes til

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

“av” T{&:;w o “lagvis-and gt Gliser $5,-i'1<’>,»£‘;\;;g_ ~ Smfi løyvinga, i; j æra,
Pgingrqll Poststed :mag E-Post .å g ‘flag I {CH/U rv l':~‘—/ ‘UV. CC‘ vw!

I
Vedlegg _

i j Beskrivelse av vedlegg _ Gruppe i Nr: fra ,— til rellztzm

Dispensasjonssøknad/vedtak _ j _ 'B i

Situasjonsplan _

Tegninger snitt, fasade _ E ”j

Andre vedlegg

Underskrift _

Sted i Datoøå _  Iå Underskrift ansvar' søker eller tiltakshaver “

-9»<‘>\31’ lfifflåt läwf/
i fauna saw? ere”
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Festekontrakt

III Kontrakten gjelder framfeste 'l

lnnsenders navn (rekvirent): Plass for tinglysingsstempel

Svein Ivar Øle
Adresse:

Suttestadveien 13 c
Postnummer: Poststed:

2613 Lillehammer
Fødselsnn/Orgnr. Ref.nr.

17.05,51

Opglysningr  i  feltene 1-7 registreres  i  grunnboken

1. Eiendommenle)

Kommunenr. Kommunenavn Gnr. Bnr. Festenr.

1943 Kvænangen 30 3 3

Beskaffenhet; 2’ Tomtens areal: Tomteverdi:

1 Bebygd D  2  Ubebygd punktfeste
Hva skal grunnen brukes til:

Bolig- Fritids- Forretning/

D B eiendom E] F eiendom V kontor [I I lndustn D  L  Landbruk [j K Off.vei U A Annet

2. Bortfestes  av

Fødselsnr./Org.nr. Navn _ Ideell andel
17.05.51 Svein Ivar Øie 1/1

3. Til V

Eadselsnr./Org.nr. Navn ldeell andel
.jg 53,2 Q} Trond Jensen 1/2

K) ()2 }g‘) Anne Berit Bæhr 1/2

4. Festeavgift pr. år

kr 500.00 (kronerfemhundrede)

5. Festetid 3’
Antall år Regnet fra - dato

30 01.02.2010

6. Panterett for festeavgiften  4'

Bortfester har panterett i festeretten og bygninger pá tomten for inntil års fortalt festeavgift

CI Bortfesterens panterett skal ha prioritet etter:

7. Supplerende tekst. 5’
Obs! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Benytt evt. vedlegg.

Bygget kan ikke brukes til bolig eller fritidshus.
Eventuell overdragelse av festekontrakten må godkjennes av grunneier.

Dato Bortfesters underskri (Æ _? Festers underskrift '

Hlt/Öw i lfljvl*

' ' ' ` g*- Å S'd l  “Statens kartverk Tinglysing Oppdatert mai 2009 J@{\.‘i’fl Q i e av;



8. Rettigheter og vilkår (som ikke skal tinglyses)

Feste~

kontrakten er i
samsvar med:

Regulering av
festeavgift

lnnløsningsrett

Overdragelse
og pantsettelse

Vilkår til fordel

for panthavere

Omkostninger

Tvister etc.

Elektronisk
kommunikasjon

Øvrige
rettigheter og
vilkår  (  som
ikke skal
tinglyses)

Dato

03.02.2010

Statens kartverk Tinglysing

Datert

02.04.88

Datert

Kartforretning/målebrev

D Attest etter delingsloven §2-6 fra kommunen hvoretter tomten er vist på kart eller i marka.

Bortfester kan regulere festeavgiften etter tomtefestelovens bestemmelser, jf. §15

El Bortfester kan regulere festeavgiften etter følgende bestemmelser som fraviker fra tomtefesteloven § 15:

Rett til innløsning og forlengelse følger fra tomtefesteloven fullt ut. jf. tomtefestel. kap. VI

D  Rett  til innløsning og forlengelse avviker ra bestemmelsene i tomtefestel. kap. Vl med følgende

bestemmelser:

Festere har rett til å overdra og pantsette festeretten. Pantsettelsen av festeretten skal skje sammen med alle
festerens rettigheter, samt bygninger som er eller blir oppført, jf. tomtefesteloven §1 B og panteloven § 2-3.
De rettigheter og plikter som er tillagt partene går ved overdragelsen over på deres rettsetterfølgere.
NB! Begrensninger  i  retten til overdragelse føres opp under felt 7 på første side.

Så lenge det løper lån med pant i festeretten skal:
a) festekontrakten ikke løpe ut, selv om kortere festetid er avtalt,

b) tomten ikke kunne forlanges ryddiggjort,
c) bortfesteren bare ha prioritet for inntil ett års fortalt festeavgift, foruten retten til fremtidig avgift. med prioritet

foran panthaverne.

Utgifteri forbindelse med tomten og festekontrakten dekkes av:

Fester

(herunder gebyr for kartforretning/oppmåling, pristakst, dokumentavgift, tinglysingsgebyr og eventuell tarlffmessig
meglerprovísjon )

Eventuelle tvíster som måtte utspringe av denne festekontrakten avgjøres etter bestemmelseri lov om
tomtefeste, som gjelder helt ut for denne kontrakt. Den rettskrets som eiendommen ligger i vedtas som verneting.

Det er forutsetning for denne festekontrakten at festeren får konsesjon dersom bortfestet er konsesjonspliktig.

Partene samtykker i bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. tomtefestel. § Ga

Denne festekontrakt erstatter festekontrakt av 06.04.1988

/X
x _,_____,,./

Bortfçters underskrift Festers underskrift  

«AKA «M 9 wand å
oppdaten mai 2009 (_ Side z av s



Denne festekontrakten er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene.

9. Underskrifter

Sted Dato

Lillehammer 03.02.2010
Bortfesters underskrift Gjentas med blokkbokstaver i

Swe/LW WW we gwg/‘,1/70/9,4 M/§\
Sted Dato

°5‘\‘®/\L;Cu’\/' fl oe. oagtoxe
FestersÉderskrift Gjentasmed blokkbokstaver ø _

'fU/lilfb @QWv åêíbw 2%: N e 65%? åfittiâ,
Sted Dato

Lillehammer 03.02.2010
Grunneier samtykke Gjentas med blokkbokstaver 7

_\ . X å ' ‘\

Sx/‘€,:,\/\ \/E;-V‘ @'\€ xgfil/I://V VÆR- ft

Noter T

1) Med framfeste er ment festeforhold der bortfesteren kun har leierett til tomten, se tomtefesteloven § 42.

2) Dersom tomten er bebygd skal det som hovedregel sendes inn et skjøte på bebyggelsen sammen med festekontrakten. Det
skal svares dokumentavgift av bygningens antatte salgsverdi pä tinglysingstidspunktet, jf. tinglysingsloven §§ 13 og 15.

3) For nye festeavtaler som gjelder feste av tomt til bolig eller fritidshus gjelder festet til det sies opp av fester eller tomten
innløses. Det samme gjelder avtaler som er forlenget etter tomtefestelovens § 33. I disse tilfellene er det ikke nødvendig å

fylle ut pkt. 5. For andre festeavtaler se tomtefestelovens kapittel Il.

4) Dersom dette feltet ikke fylles ut har man lovfestet pant for 3 års forfalt festeavgift iht. tomtefesteloven § 14.

5) Her påføres kun rettsstiftelser som er gjenstand for tinglysing, jf. tinglysingsloven § 12. Som eksempel kan nevnes

begrensningeri retten til overdragelse av festeretten. veg- og vannretter, forkjøpsretter og lignende. Rettighetshaver
identifiseres med fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer), jf. tinglysingsforskriften§ 4a første ledd.
Rettigheter og heftelser som er knyttet til deler av fast eiendom skal stedfestes, enten ved tekstlig beskrivelse eller ved
inntegning på kart/skisse. jf. tinglysingsforskriften §  4  sjette ledd.

Statens kartverk Tinglysing Oppdatert mai 2009 Sidfi  3  av 3
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Kartforretning over festegrunn på gnr. 30 bnr.,  3  "KJÆKAN"

E KVÆNANGEN v _ __j-~-;----~---~-~~-~~~ v Marebrev nr
1 2 }:.i;: l 1 137

f m ”Wlwíå e   *- “J
å  ‘.5 Målebrev over-
: m nr-ncznslr-'finf

å; <2 Gnr iBnr íFes-:enr/Seksjonsnr Dagtkskítelfifisfl) l

å å  30 3 3

s; “,;3‘§:;;;"°'a“"““~' 1 le. 023225
E  O , -

“X SC=RENS‘<RlVtREN l
å  !  medhold av delingsloven av23.-juni 1978, nr 70, ble det den- N N ‘i

\  Dato

3å 11.11. 1986 holdt-
å  à

U.)

ä  :å
‘<  z

Forretningen ble rekvirert av~

j f Ivar Øie

Bestyrer ved forretningen var-

Henrik Henriksen

'Beskrivelsen går frem av målebrevkartet (areal, beliggenhet, grenser og tilsiøtende eiendommer)

9090 Burfjord

//,/;;§;7£%>:>a:<><
I  Arne Wassnes

_- ) __
 - , _. - _.1 ,-~ . '~ _

Kvas-.s'v<7fl€‘§""" kofitmijna Q7é‘Lz«r/r‘Z7‘

den 02.04.1988

Qppmggm-,;.s,e¢ Henrik Henriksen

Dagbokstempei ved tinglysing ]Tingly5il-ggssgernpel

U/lGB{3Z'{F3RT '-,?w..3gnrg§
Seim' ~ elle! .el HF,- ' J

93:?/r8T:;:N ' ?§°k';`f=§* 'fe:°;a”:9:3§T35p:v‘
`11115551 ' 1,532 /}

VJ I; An/zl/
Påtegninger (Rettelser OJ.) V  \AaU U

\.

.HJ

55 J  7

C-58/5814 Forlag:Sem 8: Stenersen A/S, Oslo 12-82

Hankatten brukes både som original og gienpart av målebrev.



 Gm’ iBnr ‘Pasteur

30 3 3

fiepmsantaaiqmpunkt

x13‘s3295_ Y  A6560 2
Koordimtaystem  * ‘Karlbfid

HIE G Bl: ÅKSE VI FVZYÅ-S-T

maeøszokx- . Am!
157000 PUNKTFESTE

2
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Y /+6500
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K-btankan  58.38  (formulurbaskyttat)

Enaran: Kammunalforlago: AS, Oslo



\/o,é(i:s1g’5

Anne Berit Bæhr og Trond Jensen

Kvænangsbotnveien 863

9162 Sørstraumen

Kvænangen kommune

9161 Burfjord

Tilleggsopplysninger til søknad om bruksendring

Vi søker om bruksendring på bygget som står på festetomta gnr 30-3-3. Bygget er nå registrert som

et samfunns/ grendehus og vi søker om å bruke den som feriehjem/vandrerhjem.

Vi driver med gårdsbruk på eiendom 31-11, og ønsker å bruke dette bygget i vår næringsvirksomhet.

I reguleringsplanen for vår eiendom har vi lagt opptil en kombinasjonsdrift med jordbruk og gårds- og

fisketurisme. Vi bygger opp eiendommen vår trinnvis, og har prioritert å utvide plantefeltene samt

bygge opp naust og flytebrygge. Det neste trinnet er å ta imot gjester på gården vår. Vi eier bygger på

eiendom 30-3-3 og ønskerå bruke det som overnattingsplass for både gjester på gården og også

arbeidsfolk (jordbærplukkere). I festekontrakten står det at bygget ikke skal brukes som bolighus

eller fritidsbolig. Vi mener at feriehjem/vandrerhjem ikke er i konflikt med festeavtalen. Huset skal

brukes  i  vår næringsvirksomhet, og ikke til privat formål som bolig eller fritidsbolig.

Bortfester Nord Troms hytteferie mener at vårt bruk av huset på festetomta kommer i konflikt med

deres virksomhet. Nord Troms hytteferie driver med hytteutleie på nabotomta. De argumenterer at

økt bruk av veien til huset vil være forstyrrende for deres virksomhet. Da Nord Troms Hytteferie

kjøpte eiendommen rundt festetomta av Svein Ivar Øie, forutsatte vi at vi fortsatt kan bruke veien i

forbindelse med bruk av huset. Vi mener at våre planer ikke kommer i konflikt med deres bruk, det

er i samme bransje og det vil være et godt utgangspunkt for samarbeid.

Med vennlig hilsen

Trond Jensen og Anne Berit Bæhr
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REGULERINGSPLAN
FOR

KJÆKAN sMABATHAvN oG
HYTTEi=ELT

PÅ EIENDOMMEN GBNR. 31/11

I KVÆNANGEN KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE

Dato: 10.mars 2009, utarbeidet  av Geir  Lyngsrnark

Sist revidert: 04.11.09 av Bernt Mathiassen
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1. PRESENTASJON  AV  REGULERINGSPLANEN

1.1 BAKGRUNN FOR REGULERINGEN

Bakgrunn forutarbeidelse av reguleringsplan på eiendommen gnr. 31, bnr.  11  i Kjaekan,

er å legge til rette for næringsvirksomhet, utvikle bærekraftig inntektsgrunnlag og skape

plattform for kultur- og fritidsaktiviteter. Det er gode utviklingsforutsetninger og

muligheter fordet på eiendommen. Kjaekan ligger i naturskjønne omgivelser med sjø og
fjell, med god tur terreng og fine friluftsområder. I området er der allerede i dag etablert

et betydelig antall fritidsboliger tilhørende eiere i hele Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Kjækan og Kvænangsbotn er også et naturlig utgangspunkt for betydelig omfang av
turist- og fritidsrettet virksomhet. Innenfor planområdet utøves det i dag jord- og

gartnerivirksomhet av unik karakter. Hytteforeningen og bygdelaget har anmodet om

bygging av flytebrygge for fritidsbåter.

Grunneierne fikk konsesjon til eiendommen i  2005, og allerede ved overtakelsen

forutsatte man utvikling av næringsvirksomhet på eiendommen. Grunneierne ønsker å
drive med kombinasjonsnæring basert på jordbruk, fjordfiske og gårds- /kystturisme, og

ønsker å regulere deler av eiendommen for dette formålet. En helhetlig plan for
utnyttelse av eiendommen omfatter både jordbruk, hyttefelt, utleiehytter, småbåthavn

med tilhørende servicebygg, boligformål og fritidsarealer. Det er en næringsmessig og
økonomisk sammenheng av de ulike elementene i planen. Grunneierne mener at man

med denne planen ivaretar landbruksinteresser, trafikale hensyn, landskaps og

naturmessige forhold, kulturmiljø og allmenninteresser. Denne helhetlige
naeringssatsingen på eiendommen vil kunne bidra til oppfyllelse av vilkårene for
konsesjonen. Etableringen og utviklingen vil skje innfor planområdets begrensning.

Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser skal angi bruk, vern og utforming av
arealer og fysiske omgivelser i planområdet, og er utarbeidet i henhold til plan og

bygningslovens bestemmelser. Reguleringsplanen fastsetter framtidig arealbruk for
området. Planen er utført av siv. ark Geir Lyngsmark/AR-Ing AS på oppdrag fra

grunneier Trond Jensen og Anne Berit Bæhr.
Planen er gitt navnet ”Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt?

1.2 REGULERINGENS HENSIKT

Det forventes at planen åpner for utvikling av et økt og mer variert spekter av aktiviteter
og naeringsvirksomheter i området Kjækan. Dette konseptet vil også kunne bli et lukrativt
tilskudd til næringsliveti Kvænangen, gjennom å dra veksler av lokal kultur, natur,

ressurser og kompetanse.

Reguleringsplanen skal bidra til:

Et nytt og utvidet spekter av næringsvirksomhet for tiltakshaver

0  Videreutvikling av merkevarer av jordbruks- og fiskeprodukter- Råvarer- rett
fra naturen.

0  Utgangspunkt for fjordfiske i Kvænangen

0  Utleiehytter  -  utleie virksomhet til turisme
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0 Gårds og kystturisme. Informasjon og guiding av turister, opplevelser vidde,
fjell & sjø. Jakt og friluftsliv.

0 Skreddersydde undervisningsopplegg for skoler og barnehager med
utgangspunkt i eiendommens kombinasjonsnæring

0 Utvikling av markedsplass for lokale produsenter, gjenopplive Kjaekan som
markedsplass og møteplass

Etablering av et setvicetilbud for båteiere i området

0 Småbåthavn med tjenester tilknyttet småbåthavnen som salg av vedlikehold
og service rettet mot småbåteier, utleie av båtplass både på sjø og land.

0 Servicetjenes ter til øvrige fritidsboligbruker i Kjækan området.

0 Tilgang til naust og båthus

Sikring av allmennhetens og naboeiendommenes interesser i strandsonen

0 Opparbeiding av felles avkjørsler og adkomstveier (de gamle kjørevegene til
fjæra) i forhold til Vegvesenets krav og normaler

0 Opparbeidet gangsti i fjaera for bygdas befolkning, hytteeiere,

skoler/ barnehager, turister og andre interesserte.

0 Bevare dagens naustbebyggelse

Økonomisk og finansiell grunnlag for utbygging og utvikling av
næringsvirksomheten

0 Salg av hyttetomter/ fritidsboliger

0 Økt inntektsgrunnlag

Begrense og regulere inngrep i naturen

0 Avsatte areal til ulike formål

0 Utbyggingen skal skje skånsomt med rninst mulig inngrep i naturen

0 Ta vare på eksisterende vegetasjon i ornrådet

1.3 REGULERINGSPLANENS  OMRÅDER  OG  FORMÅL

Planforslaget omfatter følgende formål

Bebyggelses- og anleggsområder omfatter oppsetting av nye utleiehytter og
utskilling av tomter for fritidsbebyggelse (hyttetomter). Dette formålet omfatter
også eksisterende boligbygg med tilhørende næringsbygg som drivhus, garasje og
uthus. I forbindelse med småbåtanlegget skal det settes opp et servicebygg og
naust tilknyttet drift og vedlikehold anlegget. Eksisterende naustanlegg og
beholdes slik det er i dag.

Landbruksornråder er avsatt til jordbruksvirksomhet som bær-, urte- og
grønnsaksdyrking og gartneri. Minneverdig gammetufte bevares og vernes.
Friluftsområder og grønt arealer er beskrevet.

Samferdsel og infrastruktur omfatter felles adkomst og avkjørsler til planområdet.
Felles parkeringsplass for fritidsbebyggelsen, utleiehyttene og småbåthavna. Det
omfatter også et område for småbåtanlegg, naust og flytebrygge.
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1.4 POLITISKE VEDTAK SOM GRUNNLAG FOR PLANARBEIDET

Varsel om oppstart av planarbeidet er behandlet i sak 07/00045 med møtedato
15.02.2007. Det var ingen merknader til oppstart av planarbeidet. Planutvalget er positivt
til tiltaket.

1.5 GJELDENDE  PLANER

I  gjeldende  (1994-2004) kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i etområde som
betegnes som eksisterende hytteområde og LNF  ~  område  A. Detteer områder hvor
spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen i Kjækan er
bygget utved enkeltsaksbehandling. Det ligger to andre regulerings felt i nærheten av
eiendommen, ca.  1 km sør for feltet er det en reguleringsplan for hytter og 1 km nord for
feltet er det to reguleringsplaner for hytter.

1.6  KUNNGJØRING  AV PLANOPPSTART

1.6.1 Annonsering

Varsel om planstart er kunngjort i dagbladet Nordlys og lokalavisa Framtid i Nord den
10.11.2007  og 13.11.2007  med frist for tilbakemelding 05.12.2007.

1.6.2  Informasjon til naboer og grunneier og offentlige
høringsinstanser

Naboer og offentlige høringsinstitusjoner er tilskrevet  03.09.2008  pr. brev i henhold til
adresseliste fra Kvænangen kommune. Frist for innspill ble satt til  01.10.2008.

1.6.3  Informasjonsmøte

Det er den  03.10. 2008  arrangert informasjonsmøte for naboer, grunneiere og andre
interesserti området på Kjækan skole. Det foreligger eget referat fra møtet i pkt 5.3 i
denne planbeskrivelsen.

1.6.4  Offentlig høring

Kvænangen kommune har hatt planen på offentlig høring sommeren  2009, med
høringsfrist  18.08.09.
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

2.1 SITUASJONSBESKRIVELSE

Planområdet ligger på østlig side av indre del av Kvænangen, íKjækan, ca 8 km fra
vegkryss ved riksveg E6 ved Nordstraumen/ Sekkemo.
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Planområdet ligger på nedsiden av fylkesvei 367. Planområdet er avgrenset av bekkefar
ved Kantaberget mot nordvest, fylkesvei 367 mot nordøst, strandonrrådet mot sørvest og

eiendomsgrense mot gbnr. 31/13 mot sørøst. Bebyggelsen i Kjækan er spredt på begge
sider av FV 367.
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På dette kartet er reguleringsornrådet merket av med striplet linje. Området omfatter
regulering både på land og sjø.
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2.2 OMRÅDETS STØRRELSE OG PLANLAGT DISPONERING

Planområdet er totalt på ca 36,8 daa. Området er planlagt disponert på denne måten.

Formål

Hyttetomter

Utlciehytter

Landbruksorrzråde

Friluftsområde

Privat småbåthavn (land)

Privat småbåthavn (sjø)

Felles avkjørsel

Parkering

Felles gangveg

Kombinert formål; bolig/ forretning

Areal (daa)

2,7

1,9

6,6

10,1

3,8

5,1

1,9

0,9

0,9

2,9

_/"M44. .2./”
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2.3 TOPOGRAFI OG VEGETASJON

Området ligger i et variert topografisk landskap som stiger fra sjøen i vest, i en
sørvendt bakkeskråning. Iden sørøstlige delen er ornrådet delvis på et flatt platå.

,_
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Strandonirådet i nordøstlig del av planområdet

Eksisterende vegetasjon er variert med blandet skogs felt mellom bare fiellpartier. Uberørt
grunn er i kledd med tyttebærlyng, krekling og gress. Store deler av det dyrka arealet i
planområdet blir i dag brukt til bær og grønnsaksproduksjon, og i reguleringsplanen er
dette området avsatt til det samme formålet. Arealet lengst i nordvest har vært oppdyrket
mark, men har ikke vært brukt til landbruksformål på en årrekke. Dette området er
gjengrodd. Dette området avsettes til fritidsboliger og hyttefelt. Ornrådeti sørøst er
småkupert utmark, med lyng og gress, den er planlagt brukt til småbåtanlegg.

2.4 SOL OG SKYGGEFORHOLD

Området ligger innen i Kjækan-bukt i vendt mot sørvest med relativt sett meget gode
solforhold. Utsikten er mot øst, sør og vest.

2.5  VIND  OG  KLIMA

Området er vel beskyttet mot vind. Ved sin sør — vest vendte beliggenhet får området
meget gode klirnatiske forhold setti forhold til normale klimatisk forhold i Nord-Troms
og Kvænangen. Omkringliggende skog beskytter for karakteristisk Vindretning fra
nordvest.
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Området for kombinerte formål; bolig/ forretning sett mot sør.

2.6  EKSISTERENDE  BEBYGGELSE

Eksisterende nærliggende bebyggelse omfatter spredt boligbebyggelse langs fylkesveg
367 og spredt hyttebebyggelse i området. I strandområdet er det innen planområdet 5
naust, og 2 fiskehjell. Sør for planområdet finnes kaianlegg tilknyttet forretningsbygg
som ikke er i bruk. For øvrig ligger planområdet sentralt i forholdt til regulert
hyttebebyggelse i Kjækan-bukta og Kvænangsbotn. Det befinner seg pr 2008 ca .90
fritidsboliger i Kvaenangsbotn.

,_ ~..

Karakteristisks bebyggelse sett sørover
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2.7 KULTUR OG  FORMINNER

Det er på eiendommen registrert en gammetuft. Sametinget har vært på befaring i
2009 og stadfestet plasseringen. Gammetufta vil bli ivaretatt og vernet etter gjeldende
regler, og det etableres en vernesone på 5meter.

2.8 OFFENTLIG- OG  PRIVAT  SERVICE

Kommunesenteret Burfjord, tettstedene Badderen og Sørstraumen dekker de fleste
behov for offentlig og privat service tilknyttet etablering og drift virksomheter innenfor
planområdet. IKjækan er det en barneskole, og Badderen og Sørstraumen er det
barnehager.

2.9 GANG- OG SYKKELVEG

Det er ikke tilknyttet offentlig gang- og sykkelveg til planområdet. Ifjæra vil det bli
etablert en gangsti for fri ferdsel for allmennheten. Det tillates ikke motorisert ferdsel på
denne stien.

2.10 ATKOMST

Planområdet vil ha direkte atkomst fra fylkesveg FV367.Det er planlagt tre forskjellige
adkomst til området. Atkomst (F1) til hyttefelt lages med en avkjørsel til en felles
parkeringsplass. I dette området er det fradelt tomt til en gammel kjøreveg til fjæra.
Denne kjørevegen benyttes til atkomst til naustene i fjæra og motorisert ferdsel er
begrenset til transportformål. Dagens avkjørsel vil bli benyttet g utbedret til atkomst (F2)
til bolighus og næringsbygg, utleiehytter og naust. Atkomst  (F3) til småbåthavn lages på
en tidligere tinglyst veirett på eiendommene  31/12  og 31/ 13. Det lages en felles avkjørsel
med eiendom 31 /13. Alle avkjørsler og parkeringsplasser skal være etablert i henhold til
krav i vegnormalen, både med hensyn til frisiktsoner, stignings forhold og byggegrenser.

2.11 KOMMUNALTEKNISK INFRASTRUKTUR

l Kjækan er det kommunal vannanlegg. Vanniilførsel både til hyttefeltet og småbåthavna
vil skje fra dette vannanlegg. Avløps forhold etableres med privat septikkarileggi henhold

til gjeldende regler.

2.12 TRAFIKKAREAL

Planområdet har parkeringsplasser tilknyttet byggefelt for fritidsboliger, område for
utleiehytter og området for småbåthavn med mulighet for utvidelse/ ekstra parkering.
Detaljert plan for trafikkavvikling innen byggeområdene og områder for kombinert
formål utarbeides som situasjon og tomteplan ved søknad om tiltak for bygging.
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2.13 ATKOMST- OG SJØRETTIGHETER

Bestemmelser og servitutter som har betydning for eiendommen skal være gjeldende
også etter reguleringen. Naboeiendommenes sjø, naust og adkomstrettigheter skal i
varetas og beholdes. Eiendommene 31 / 8, 31 / 7, 31/9 og 24 og 31/15 har atkomstrett til

fjæra etter gammel kjøreveg over eiendommen gbnr 31/11. De samme eiendommene har
rettigheter til naust, båtplass og fiskehjelleri fjæra. Eiendom 31/26 har adkomstrett og
rett til båtplass og naust på eiendom 31/11. Disse rettighetene skal følgelig ikke forringes
og skal være gjeldende. I området er det også felles beiterett i utmark, strandrett og
landslott for en del eiendommer.

2.14 KRAFTLINJE

Det går en kraftlinje over eiendommens nordlige del over Kanttaberget til trafokiosk på
eiendommen gbnr 31 / 26. Det tillates ikke oppført bygninger for varing opphold nærmer
enn 7,5 meter fra senterlinjen for eksisterende kraftlinje målt i bakkeplanet.

3. RISIKOVURDERING
Det er foretatt en risikovurdering av Kjækan småbåthavn og hyttefelt, etter metode
anbefalt av Fylkesmann i Troms. Vurderingen er gjort av sivark Geir Lyngsmark.

Følgende koder i kontrollfeltet: OK: sjekket ogi orden, UN: utredes nærmere i
byggeprosessen, IA: ikke aktuelti denne saken og SK: se kommentar.

1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign.

a) Sk-redfare (stein, jord, leire, snø) (xlxvskrednettno) IA 10.03.09 GL

b) Flom httE:é éw\v\v.nvc.no[ L-\ 10.03.09 GL

c  Tidevann htt : www.m. th.uio. o tide red SK 10.03.09 GL

d) Radon hæzé éraclonnrnano/ L—\ 10.03.09 GL

e) værforhold (lokale fenomener) IA 10.03.09 GL

2- Inmsuum i
SK, 10.03.09 GLa) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske

felt)

b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, IA 10.03.09 GL
luftfart/ fIyplassF)

c) Industri og næringslivi nærmiljøet/ næringskonflikter (farlig IA 10.03.09 GL
industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, propan og
gass, syrer, avfallsdeporiier/fyllplasser, )

d) Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) UN 10.03.09 GL

3. Prosjektgitte forhold

a) Utbyfgrgingsfekkeføige IA 10.03.09 GL
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell UN 10.03.09 GL

fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/ trans formatorer).

c) Adgang til kollektivtrafikk IA 10.03.09 GL

d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkrnønster) IA 10.03.09 GL

e) Reguleringsbestemmelser

f) Tilrettelegging for nødetatene  -  brannvannsforsyning — IA 10.03.09 GL
ajourføring av beredskapskart

g) Drikkevannsforsyning og plasseringi forhold til potensiell fare UN 10.03.09 GL
(selve kilden og objekters plassering ved dette)

h) Skjæringer og fyllinger  — høyder og terrengvinkler  — autovern UN 10.03.09 GL
og gjerder



Kommentarer:

1c. Tidevann.
Vedutbygging og tiltak tilknyttet småbåthavn må nivå på tidevann vurderes og
konsekvenser ved uvanlige tidevannsforhold utredes.

2a. Kraftlinjer.
I nordvestlig del av planområdet går kraftlinje over eiendommen. På naboeiendommen
gbnr 31/26 er plassert en transformator stasjon for lokal linje mot Kjækan.

4. ESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

4.1 FORSLAG TIL AREALBRUK

Denne beskrivelsen er knyttet til reguleringsplankart datert med tilhørende bestemmelser
datert 10.03.2009, revidert 27.10.2009

4.1 .1 Bebyggelsesområder
I planen er det avsatt to områder forbygging av utleiehytter, Ul og U2. Det er planlagt til
sammen4 -5 hytter til utleievirksomhet. U2 feltet bygges ut først. U1 er lagt: ut for en
eventuell utvidelse av virksomheten. Fritidsbebyggelseog hyttefelt er merket med H1,
H2, Hå, H4, H5 og H6 i planen. Disse tomtene skilles ut fra eiendommen, og selges som
tomt til hytte eller fritidsbolig.

I planen er det avsatt et område som kombineres for boligformål og
forretningsvirksomhet. I tilknytning til eksisterende bolighus er det planlagt et
næringsbygg eller en garasje på branntomta til fjøset. Bolighusetmå utbedresog bygges
ut med tilbygg. I dette området settes det opp næringsbygg eller garasje. I dette området
står det i dag et drivhusog uthus, som kan defineres som et næringsbygg.

I det planlagte området for småbåthavn PS1 bygges det en servicebygg for srnåbåthavna,
og opparbeides en parkeringsplass. Tiltak i sjø PS2 omfatter utbygging av et naust på
tidligere tomt i fjæraog utlegging av flytebrygge med 25- 30 båtplasser.

Byggegrensen fra fylkesveien er 15 meter.

4.1.2 Landbruksomréder

I planen er planlagte landbruksområder merket med L1 og L2. Disse områdene brukes i
dag til bær- og grønnsaksproduksjon og gartnerivirksomhet, og er avsatt til samme
formål i planen. En eventuell utvidelse av denne virksomheten gjøres utenfor
planområdet i HagenII.

Strandsonen i området er avsatt som friluftsområde. I strandsonen skal det opparbeides
en gangsti fra hyttefeltetog småbåthavna. Området gjøres på denne måten mer
tilgjengelig for allmennheten, spesielt barn, eldre og funksjonshemmede. Friluftsområdet
skal kunne brukes som rekreasjonsområde for skole, barnehager og andre. På gangstien
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blir det tilrettelagt en del naturlige stoppeplasser, som tilbålplass/grillplass, sittebenk.
Den verneverdige gammetufta vil bli sikret og skiltet/ merket. Friluftsområdet er merket i
plankartet. Ubebygde/ uberørte områder i planområdet kan defineres som friarealer og
grønt arealer, hvor den opprinnelige vegetasjonen ivaretas og beholdes.

Området for småbåthavn vil ikke begrense allmennhetens tilgang til strandsone, og

området rundt anlegget defineres som friluftsområde.

4.1.3 Samferdsel og infrastruktur

Planlagte atkomst og parkeringsplass.

F1  — felles atkomst til parkeringsplassen til hyttefeltet. Parkeringsplassen ved avkjørsel P1
lages i henhold til retningslinjer fra Statens vegvesen. Avkjørselen sees i sammenheng
med avkjørselen til den gamle kjørevegen som benyttes til naboeiendommenes
naust(adkomstrettighet) og plantefelt 1. Riktig stigningsforhold etableres og kravene for
frisikt overholdes.

F2 — felles adkomst til bolighus, plantefelt 2, utleiehytter og naboeiendom 31 / 34.

Eksisterende avkjørsel benyttes og utbedres. Det planlegges en parkeringsplass i området.
Avkjørselen og parkeringsplassen lages i forhold til vegnormalen og kravene fra Statens
vegvesen.

P3- adkomst til småbåthavn/ anlegg. Avkjørsel til eiendom 31/ 13 benyttes. Vei til

småbåthavn lages på en gammel veirett på eiendommene 31/ 12 og 31/13. Vegens bredde
reguleres til 3,5 meter. Vegen lages fra fylkesveien til fjæra totalt ca. 30 meter, og det
opparbeides en snu og parkeringsplass i området. Grunneiere har gitt tillatelse til bruk av
eiendommen til dette formålet. Avkjørselen lages i henhold til krav og normer fra Statens
vegvesen.

4.1.4 Fareomráder

I nordvestlig del av planområdet går kraftlinje over eiendommen. På naboeiendommen
gbnr 31 / 26 er plassert en transformator stasjon for lokal linje mot Kjækan

4.2 KONSEKVENSER  AV  PLANFORSLAGET

4.2.1 Konsekvenser for miljø, helse og trivsel

Tiltaket etablering av ny småbåthavn og ny næringsvirksomhet innen planområdet, kan
bidra til fast bosetting, nye arbeidsplasser og økt tilbud til fastboende hyttebeboere og
besøkende til Kvænangen og Kjækan. Etableringen vil bidra positivt til
landbruksnæringen i området ved tilbud om mer variert aktivitet tilknyttet
landbruksnæringen og skape grunnlag for mer variert kultur- og næringsaktivitet.

Utbygging av ny småbåthavn vil bidra til økt sikkerhet, bedre service, flere varierte
fritidstilbud og generelt økt trivsel for både fastboende, hyttebeboere og besøkende til
Kjækan.
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Prosjektet vil bidra til økt trafikk til felles avkjørsel til planområdet og mer trafikk langs
fylkesveg 367.

Vedgjennomføring av planen vil det oppnås bedrettilgang til strandområdet på
eiendommen vedat detetableres gangsti langs strandområdet som forusettes åpen for
allmennheten.

4.2.2 Sol-/skygge=/vindforhold.

Skygge fra nye bygninger vil ikke berøre boligbebyggelse eller annen bebyggelse i
området.

4.2.3 Arbeidsplasser

Prosjektet vil kunne ha 5-6 arbeidsplasser tilknyttet drift og vedlikehold av småbåthavnen
og tilhørende service behov, til drift og vedlikehold av utleiehytter og fritidsboliger både

innfor planområdet og Kvænangsbotn som helhet.

5. INNSPILL  I  PLANPROSESSEN
Følgende innspill er registrert, vurdert og hensyn tatt i planen:

5.1 OFFENTLIGE ETATER

Sametinget i brev av  29.09.2008  varsler om registrert samiske gammetufter og behov for
befaring av omrâdet. Sametinget har vaert på befaring i  2009.

Fylkemannen i Troms, Avd. Samfunnssikkerhet og beredskapsstaben, i brev av
18.09.2008  vurderer hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap, og setter krav om
vurdering av risiko områder.

Reindriftsforvaltningen Vest- Finnmarki brev av  06.10.2008  har ingen merknader til
igangsatt planarbeid.

Statens vegvesen i brev av  01.10.2008  ber om å få tilsendt planforslag når dette
foreligger, og skisserer forhold som må taes med i reguleringsplanen.

Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, i brev av  18.09.2008, varsler innsigelse mot

bygging i 100-meteres beltet langs sjøen. Fylkesmannen hevder at planlangt utbygging
kan utføres andre steder enni IOO-meters beltet.

Kystverket i Troms og Finnmark, brev av  23.09.2008  påpeker sin rolle som forvalter av
Havne og fravannsloven og at alle tiltak/ byggearbeider langs land og ut i sjø må i tillegg

til Plan- og bygningsloven behandles etter Havne- og fravannsloven. Utover dette har
Kystverket ingen merknader til planarbeidet.

5.2 PRIVATE  GRUNNEIER OG NABOER

Kjækan og Kvænangsbotn Grendeutvalg, i brev av  22.09.2008; ser positivt på planer for
ny småbåthavn og utleiehytter. Hyttefelt påstås å være i strid med kommuneplanen for
Kjaekan. Ber om at tidligere vedtak vedr. fritidsbebyggelse og vedtak vedr. boligområdet i
Kjækan opprettholdes.
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Per Sandtrøen, Kjækan, brev av 20.09.2008; etterlyser bedre kart over området som skal
reguleres. Påpeker tinglyste rettigheter innen planområdet vedr. felles strandrett og

beiterett, kommunens areaplan vedr. hyttebygingi boligområdet. Har ingen innvendinger
til utbygging av småbåthavn.

Olaf Hunsdal og Randi Jenssen, brev av 06.09.2008; viser til tidligere brev av

12.01.2007.Ber om deres tilgang til sjøen ikke vanskeliggjøres og at deres
bruksrettigheter til naust og båtplass ikke forringes. For øvrig har de som naboer ingen
negative merknader til planen.

5.3 OFFENTLIGE  MØTE

Grunneiere har arrangert et informasjonsmøte om reguleringsplanene, for naboer,

grunneiere og andre interesserte.

Informasjonsmøte om privatreguleríngsplan for 31/ 11, 03.10.08på Kjækan skole

Tilstede:

Svein Tore Henriksen,

Odd Pedersen,

lVIarit Pedersen,

Gunn Larsen,

Eilif Andersen,

Per Sandtrøen,

Marit Kristiansen,

Harry Kristiansen,
lrgen Kristiansen,
Terje Bolstad, leder for Rekbukta hyttevelforening

Olaug Kristiansen,

Geir Lyngsmark, arkitekt
Trond Jensen, grunneier 51  /  11

Anne Berit Bæhr, grunneier  31/11

Grunneiere hadde invitert til et informasjonsmøte om planer for regulering av eiendom  31  / 11 i Kjækan.
Grunneiere ønsket å få tilbakemelding om planene fra berørte naboer/ parter og innarbeide disse, så langt
som mulig, allerede på dette tidspunktet i prosessen.

Utbyggingsplanen er laget uti fra de muligheter grunneierne ser på eiendommen, rnålet er å skape et
næringsgrunnlag og dermed inntektsgrunnlag for familien. Grunneierne understreket at det er både en
næringsmessig og finansiell sammenheng mellom hytteutbygging og småbåthavna.. Gården skal i fremtiden
brukes som utgangspunkt for kombinasjonsdrift av jordbær/ grønnsaksdyrking og gårds/kystturisme.
Grunneierne trives i Kjækan og ønsker å skape arbeidsplasser for familien på gården. Det er derfor viktig å
se helheten og sammenhengen i reguleringsplanen.

Geir Lyngsmark er engasjert som arkitekt og konsulent i utarbeidelsen av reguleringsplanen, han
informerte om planene, og la frem skisser.

Kommentarer fra møtet til utbyggings- og reguleringsplanen:
~  Noen av de fremmøtte mente at dette dreier seg om 2 separate utbyggingsplaner- en plan for småbåthavn
og en plan for hytteutbygging. Det er lettere for noen å forholde seg til utbyggingen av småbåthavn enn
hytteutbyggingen. Det ble antydet at det ikke er anledning å bygge hytter i området, med henvisning til
kommunens arealplaner og tidligere praksis.

-  Det ble understreket at rettigheter til sjø og naust skal beholdes. Dette er tinglyste rettigheter som ikke
bør forringes.
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— Det ble stilt spørsmål om det er nødvendig å lage gangvei på strandsonen. Argumentet fra grunneiernes
side er at de ønsker å åpne adkomst til stranda for allmennheten, både for skolebarn og andre som ønsker å
gå langs stranda.

-  Møtet anbefalte at den gamle veiretten på eiendomsgrensen mellom 31/12 og 31 /13, skal benyttes som
vei til småbåthavna. Grunneier eiendom 31/12 Odd Pedersen, åpnet for at det tegnes inn vei der, og lovte

å ta saken opp med den andre grunneieren. Møtet mente at denne veien er en viktig forutsetning for havna.

-  Rekbukta hyttevelforening mente at det er et stort behov for en småbåthavn i Kjækan. De har tidligere
samarbeidet med andre grunneiere for å dra i gang et slikt prosjekt, uten å lykkes. Rekbukta
hyttevelforening har hatt en undersøkelse blant sine medlemmer om interessen for båthavn. 1/3 av
medlemmene svarte på henvendelsen og de fleste var positiv til en slik utbygging. Hyttevelforeningen
mente bl.a. på bakgrunn av denne undersøkelsen, at det er grunnlag for småbåthavn, og støttet
utbyggingsplanene.

-  De oppmøtte var glad for å bli informert om planene, og det virket som de fleste var positiv til
utbyggings- og reguleringsplanene. De oppmøtte ønsket at utbyggingen av småbåthavna startes opp
snarest, men det var forståelse for den økonomiske sammenheng mellom planer for hytteutbygging og
småbåthavn. Det var stor enighet om at utbyggingen vil ha positive ringvirkninger for Kjaekan området.

Kjækan 03.10.08, Anne Berit Bæhr
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PS 44/17 Referatsaker



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

Statskog SF 
Postboks 63 Sentrum 
7801  NAMSOS 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 125/16 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/154-6 2840/2016 600 06.06.2017 

 

Fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig på festegrunn gnr/bnr/fnr 35/1/5 
Halvar J. Solheim 

 
Saksopplysninger:  
Statskog SF søker om tillatelse til deling av eiendom gnr/bnr 35/1. Formålet er innløsning av 
festetomt gnr/bnr/fnr 35/1/5. Festeforholdet ble inngått i 1961 med et tomteareal på 1600 m2.  
Det søkes om tomt på 2025 m2. Tomta er bebygd med fritidsbolig og ligger på Naviteidet. 
Omsøkt tomt ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel. 
 

 
 
I tomtefestelovens § 32 står det: Til innløysing av festetomter med hus som skjer etter paragrafen her 
eller med heimel i festeavtala, trengst det ikkje samtykke frå offentleg styresmakt dersom samtykke til 
bortfeste vart gjeve på bortfestingstida, eller ikkje trongst etter reglane på den tida.  
 
Kommunen kan derfor ikke nekte å innvilge søknaden når vilkårene i tomtefestelovens § 32 er 
oppfylt - og det vil det normalt være. Dette gjelder også dersom søknaden er i strid med plan- og 
bygningslovgivningen, f.eks i strid med gjeldene arealplan. Saken må likevel vurderes opp mot 
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byggesaksbestemmelsene i Plan og bygningsloven i henhold til § 20-1 pkt m om opprettelse av en ny 
grunneiendom (nytt gnr/bnr). Dette fremgår av Justisdepartementet og Miljøverndepartementets brev 
19.07.2007 og 19.03.2013.  
 
I plan- og bygningslovens § 26 heter det at ”Opprettelse av ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan 
gjelde i mer enn 10 år, jf lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende 
eiendomsgrenser, ikke må gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne 
lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endringer som nevnt i første punktum, må heller ikke 
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.” 
 
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.    
 
I flg. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer. 
 
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43. Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig 
vanske eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 
 
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 
 
Naboene innenfor 100 meters avstand er varslet. Det har ikke kommet merknader.  
 
Etter Jordlovens § 12 kreves det samtykke til deling av eiendom som kan nyttes til jordbruk eller 
skogbruk. Videre sier den: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast 
vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga 
inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god 
løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. Sjølv om det 
etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling 
vil vareta omsynet til busetjinga i området.» 
 
Vurderinger: 
Bruken av området vil ikke forandre seg ved en fradeling til selvstendig grunneiendom. 
Eksisterende festetomt er markert med grenser i matrikkelen. Det søkes om en liten utvidelse for 
å tilpasse tomten til eksisterende bruk. Det ligger bygninger på tomtegrensa. For å få ei 
hensiktsmessig avgrensning i forhold til praktisk bruk så bør grensa tilpasses dette. Det 
innebærer at tomta utvides til om lag 2000 m2. 
 
Øvrige bestemmelser i plan og bygningsloven i forhold til infrastruktur, sikkerhet mm. synes å 
være tilstrekkelig ivaretatt og vil ikke være til hinder for omsøkt fradeling. Tomten ligger ikke i 
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aktsomhetsområder for skred. Det er eksisterende adkommst med privat veg over eiendom 35/1, 
og privat anlegg for vann og avløp. Det blir ingen endringer i den eksisterende adkomsten fra 
fylkesvegen, men adkommsten bør eventuelt stadfestes gjennom avtale som tinglyses.  
 
Saken anses å ikke berøre regionale sektorinteresser og er dermed ikke vurdert nærmere i henhold 
til plansituasjonen da det allerede er etablert en festetomt her og den er bebygd. Siden fradeling er 
til uendret bruk og ikke til ulempe for miljø, friluftsliv, reindrift eller landbruksinteresser, tillates 
deling som omsøkt. 
 
Jordlovens § 12 om deling gjelder også for deling av landbrukseiendom innenfor LNF områder, 
men den vil ikke tillegges vekt da det ikke søkes om arealmessige endringer i eksisterende 
festeforhold.  
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1, pkt m) og jordlovens § 12 innvilger Kvænangen 
kommune søknad om deling av gnr/bnr 35/1 for innløsning av festetomt gnr/bnr/fnr 35/1/5 med 
tilleggsareal på 400 m2. Totalt areal vil være omlag 2000 m2. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Orientering om videre saksgang: 
Kvænangen kommune kjøper oppmålingstjenester fra Nordreisa kommune. Oppmålingskontoret orienteres om 
vedtaket og følger opp saken. Dere vil bli kontaktet av landmåler i løpet av barmarkssesongen for å avtale tidspunkt 
for oppmåling. Det vil også bli krevd inn gebyr for behandling av delingssak, oppmåling, matrikkelføring og 
tinglysing. Til sammen utgjør dette kr. 20365,-. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil kommunen føre endringen i 
matrikkelen tinglyse den nye eiendommen som en egen grunneiendom. Kjøper av tomt vil da få tilsendt et 
matrikkelbrev som dokumentasjon (kopi til Statskog), og tomten kan skjøtes over. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur 
 

Kopi til: 
Halvar Johan Solheim Maursund 9180 SKJERVØY 
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 6/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/267-6 125/2017 600 19.01.2017 

 

1943/7/4. Søknad om rammetillatelse 

 
Saksopplysninger:  
Isbresenteret AS (org.nr. 913 347 145) søker om rammetillatelse på eiendommen 7/4 i Vika. 
Søknaden omhandler bygging av 7 hytter for å tilby overnatting til turister. Området er regulert 
iht. reguleringsplan for Isbresenteret; fritids- og turistformål. Det er to forskjellige typer 
utleiehytter, type 1 på ca. 70m2, og type 2 på ca. 90m2. Det er søkt om oppføring av fem 
utleiehytter av type 1, og to utleiehytter av type 2. Ansvarlig søker for tiltaket er Lo:Le Landskap 
og Plan AS (org. nr. 917 090 041). 
 
 
Vurderinger/saksopplysninger: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet.  
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2. 
 
Ansvarsrett: 
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd. 
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes, jf. PBL 23-4.  
 
Byggegrunn/miljøforhold: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht. PBL § 28-1, og reguleringsplanen for området.  
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Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  
 
Vannforsyning og avløp: 
I reguleringsbestemmelsene for området, står det bl.a. under rekkefølgebestemmelser: 
«Ved søknad om rammetillatelse for alle byggetiltak som omfattes av planforslaget, skal det 
legges fram plan for vann og avløp for godkjenning av kommunen.» Plan for vann og avløp ble 
mottatt den 31.05.2017 av Green Rock AS.  
 
Planstatus: 
Tiltaket er beliggende i området omfattet av reguleringsplanen for Isbresenteret, og er i henhold 
til reguleringsbestemmelsene.  
 
Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
 
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
 
Reindrift: 
Tiltakshaver har vært i kontakt med D32 Silvetnjárga reinbeitedistrikt og fått skriftlig 
tilbakemelding om at de ikke har innvendinger til utbyggingen slik den er foreslått, if. 
reguleringsplanen.   
 
Kultur- og fornminner: 
Det er gjort søk på Riksantikvarens www.kulturminnesok.no.  
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse for 
bygging av fritidsboliger og anleggelse av veitilknytning på eiendom 7/4.  
 
 
 
 

http://www.kulturminnesok.no/
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Merknader 
 
Denne tillatelsen gjelder ikke for vann- og avløpsanlegget. Dette må søkes om separat på 
eget skjema: Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg. Se vedlegg. 
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass. 
 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 

Vedlegg 
1 Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg. 

 
 
 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no










 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

Kvænangen Produkter AS 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 43/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/159-4 1279/2017 600 02.06.2017 

 

1943/28/109. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

 
Saksopplysninger:  
Kvænangen Produkter AS (org. nr. 985 687 749) søker om tillatelse til ombygging av interne 
lokaler for matproduksjon.  
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett: 
Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven; tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2.  
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Avfall: 
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-4 gis Kvænangen Produkter AS (org. nr. 
985 687 749) tillatelse til ombygging av interne lokaler for matproduksjon.  
 
Merknader 
 
Tillatelsen gis med forbehold om at Kvænangen Produkter AS melder fra til Mattilsynet 
om ombyggingen.  
 
  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
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Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

Odd Steinar Kaasen 
Burfjorddalen 117 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 47/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/203-59 1319/2017 Q10 08.06.2017 

 

Søknad om ny avkjøring fra kommunal vei til gnr 14 bnr 31 i Burfjorddalen 

 
Saksopplysninger:  
Odd Steinar Kaasen søker om ny avkjørsel fra kommunal vei i Burfjorddalen til bolig på gnr 14 
bnr 31. 
 
 
Vurderinger: 
 
Slik avkjørselen er tenkt plassert, så vil den ivareta hensynet til stopp- og frisikt iht. kravene i 
Vegvesenets håndbok N100 –Veg og gateutforming.  
Etter befaring og gjennomgang av kartutsnitt m/ påtegninger, så innvilges søknad om avkjøring til 
eiendommen iht. vilkår i vedtak.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Tillatelse gis på følgende vilkår: 
 
1. Avkjørselen gis som adkomst til bolig. 
 
2. Tillatelsen gjelder plassering som vist på kart vedlagt søknad. 
 
3. Avkjørselen skal utformes i tråd med Vegvesenets håndbok N100 –Veg og gateutforming. 
 
4. Sikthindrende skog/ kratt skal til enhver tid ryddes bort. 
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5. Postkassestativ og søppelbokser plasseres minimum 4 meter fra vegkanten, slik at de ikke hindrer 
sikten i avkjørselen. 
 
6. Under avkjørselen må det legges godkjent rør med diameter minimum 30 cm. Rør legges slik at 
veigrøften ikke skades, samt at grøftevannet får fritt løp. 
 
7 Tillatelsen til ny avkjøring bortfaller dersom tillatelsen ikke er benyttet i løpet av 3 år. Tillatelsen 
gis i henhold til bestemmelser om avkjørsel i vegloven av 21. juni 1963 og Vegdirektoratets regler av 
16. juli 1964 om bygging og vedlikehold av avkjørsler. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen 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 
 
 
 
Dag Åsmund Farstad 
Avd.ing. anlegg 
Direkte innvalg: 77 77 88 43 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad om ny avkjøring 
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

Eirik Losnegaard Mevik 
Pb 155 
9169  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 41/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/160-2 1262/2017 600 01.06.2017 

 

Søknad om konsesjon på erverv av eiendom gnr/bnr 8/16 

Det vises til søknad om konsesjon for kjøp av eiendom gnr/bnr 8/16 
 
Saksopplysninger:  
Søker: Eirik Losnegaard Mevik (25%) 
Selger: Ivar Larsen (12,5 %) og Gerd Pauline Eilertsen (12,5%) 
 
Eirik Losnegaard Mevik har søkt om konsesjon til å overta to parter på 12,5 % av 
landbrukseiendommen med gnr/bnr 8/16 i Kvænangen kommune. Søker eier fra før 62,5 % av 
eiendommen. Tidligere konsesjon er gitt med formål fritid. Eiendommen ligger i Jøkelfjord. 
Planstatus i kommuneplanens arealdel er LNF. Arealopplysninger for eiendommen framgår av 
tabell. 
 
Dyrka 
mark 

Innmarksbeite Produktiv 
skog 

Annen 
skog 

Annet 
areal 

Sum areal 

5 da 5 da 38 da 263 da 287 d
a* 

598 da* 

*Eiendomsgrensene er ikke markert i matrikkelen i de høyereliggende områdene. Eiendommen går sannsynligvis høyere til fjells 
enn det som fremgår av eiendomskartet, og total areal er derfor større enn det som fremgår av tabellen. 
 
Bygningsmassen fremgår av tabell: 
Bygning Areal Byggeår Etasjer Tilstand 
Bolighus 45 1956 3 Dårlig 
Fjøs  80 1965 3 Dårlig 

 
Eiendommen er kjøpt for å benyttes til boligformål. Søker bor på eiendommen i dag. 
Kjøpesummen er avtalt til kr. 125 000,- for hver av partene. Dette tilsvarer kr. 1000 000,- hele 
eiendommen.  
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Konsesjonsloven av 2003 har som formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom 
for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. En ønsker også å oppnå eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese landbruksnæringen, 
framtidige generasjoner behov, hensyn til bosetting og utbyggingsgrunn. Det skal også tas 
hensyn til allmenne naturvern- og friluftsinteresser. Ved vurdering om konsesjon skal gis, skal 
det bl.a. legges vekt på om ervervet innebærer driftsmessige gode løsninger, om ervervet ivaretar 
hensynet til bosetting, om det gir en forsvarlig prisutvikling og om det ivaretar hensynet til 
helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Det skal også vurderes om konsesjonssøkeren 
anses skikket til å drive eiendommen. Konsesjon skal i sin alminnelighet ikke gis dersom det ved 
ervervet oppstår sameie, eller antall sameiere økes.  
 
Etter § 11 har kommunen anledning til å sette vilkår for konsesjon. ”Konsesjon etter loven kan  
gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal  
fremme.» Det må tas stilling til om det skal settes vilkår, og i tilfelle hvilke vilkår som skal settes. En 
kan ikke velge virkemiddel som går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta de 
samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å ivareta. Annet ledd fastsetter at myndighetene 
har plikt til å vurdere spørsmålene knyttet til boplikt.  
 
 
Vurderinger: 
Søker bor i dag på eiendommen og eier mer enn 60% fra før. Søker har dermed stor tilknyting til 
eiendommen. Ervervet vil derfor bidra til stabil bosetting og lokal eierskap til arealressursene. 
Saken omfatter oppløsning av et sameie. Dette er positiv mhp å få en tjenlig eierstruktur og 
grunnlag for vedlikehold og utvikling av eiendommen.  
 
Eiendommen er en liten landbrukseiendom med et begrenset ressursgrunnlag. Det vil derfor være 
forenlig med konsesjonslovens formål og kommunens eiendomspolitikk å innvilge konsesjon til 
boligformål uten at det planlegges næringsmessig landbruksdrift på eiendommen. Eiendommen 
er likevel av en slik karakter at den omfattes av jordlovens og skogbrukslovens bestemmelser om 
drift og vedlikehold av arealressursene. Jordloven § 8 pålegger alle grunneiere av fulldyrka jord, 
overflatedyrka jord og innmarksbeite evig driveplikt. Hvis ikke jorda dyrkes og høstes av 
grunneier, kan driveplikten oppfylles ved å leie den ut til andre landbrukseiendommer gjennom 
langsiktige avtaler.  
 
Når man søker konsesjon for å overta landbrukseiendom, skal det i en del saker foretas 
priskontroll. Hvis eiendommen har bolig, skal det bare foretas priskontroll hvis eiendommen har 
mer enn 25 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar skog og kjøpesummen er 
større enn 3 500 000,- kroner. Jf. rundskriv M-2/2016. Priskontroll kommer derfor ikke til 
anvendelse i denne saken.   
 
Overdragelsen er i tråd med formålet i konsesjonsloven og kommunens ønske om at bolighus 
benyttes til boligformål. Saken gjelder erverv av bebygd eiendom som er mindre enn 
arealgrensen (25 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar skog) i 
konsesjonsloven § 5 annet ledd om lovbestemt boplikt for overdragelser innenfor familien 
gjennom konsesjonsfrihet. Bosettingshensynet er viktig i Kvænangen. Mange eiendommer med 
bolighus selges til fritidsbruk, noe som virker både prisdrivende for de som ønsker å bo her, og 
det det fører til mindre lokalt eierskap av arealressursene og dermed mer krevende å få til en 
helhetlig og god forvaltning. Eiendommen har relativt stor boverdi. Huset trenger noe oppgradering, 
men det har en fin plassering, grei adkomst og fint uteareal. Søker planlegger uansett å bo på 
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eiendommen og kommunen ønsker å bruke konsesjonsloven for å ivareta bosettingshensynet. 
Derfor settes det vilkår om fem års boplikt.   
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1og 2 gir Kvænangen kommune Eirik Losnegaard Mevik, født 
12.04.1988 konsesjon til erverv av to ideelle andeler på 12,5 % av eiendom gnr/bnr 8/16. Formålet er 
bosetting.   
 
Med hjemmel i § 11 settes følgende vilkår:  

 At erverver tar eiendommen i bruk som bolig innen utgangen av mai 2018, og bor der i 
minimum fem år. Boplikten er personlig og forutsetter folkeregistrert bostedsadresse på 
eiendommen. 

 Skogen driftes og skjøttes etter skogbrukslovens bestemmelser og i samråd med kommunens 
skogforvaltning. 

 Jordbruksarealene skal holdes i hevd i tråd med jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at 
de skal leies ut til andre brukere som eventuelt ønsker dem som tilleggsareal for 
jordbruksdrift dersom ikke eier driver dem selv eller planter skog på arealene etter lovlig 
omdisponering.   

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at ervervet bidrar til bosetting, bedre eierstruktur og lokal 
eierskap til arealressurser. 
 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur 
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Fra 18. april 2017 blir konsesjonsvedtak registrert direkte i matrikkelen. Kartverkets 
tinglysingsavdeling henter informasjon om konsesjonsforhold direkte fra matrikkelsystemet. 
Dette innebærer at det ikke skal være nødvendig å legge konsesjonsvedtaket som vedlegg til 
Kartverket når man skal tinglyse skjøtet. 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

Dag Åsmund og Jorunn Farstad 
Stajordveien 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 45/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/184-2 1286/2017 600 02.06.2017 

 

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr/bnr 13/301 

Det vises til søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr/bnr 13/301. 
 
Saksopplysninger:  
Søker: Jorunn og Dag Åsmund Farstad 
Selger: Ellinor Henriksen 
Areal: 2,3 dekar  
Formål: Bolig 
Planstatus i kommuneplanens arealdel er LNF. Dispensasjon til tomt for boligformål gitt i vedtak 
08.februar 2017. Eiendommen er ubebygd, men søker holder på å forberede bygging av enebolig 
 
Konsesjonsloven av 2003 har som formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom 
for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer. En ønsker også å oppnå eier- og 
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet bl.a. for å tilgodese landbruksnæringen, 
framtidige generasjoner behov, hensyn til bosetting og utbyggingsgrunn. Det skal også tas 
hensyn til allmenne naturvern- og friluftsinteresser. 
 
Etter § 11 har kommunen anledning til å sette vilkår for konsesjon. ”Konsesjon etter loven kan  
gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal  
fremme.» Det må tas stilling til om det skal settes vilkår, og i tilfelle hvilke vilkår som skal settes. En 
kan ikke velge virkemiddel som går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta de 
samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å ivareta. Annet ledd fastsetter at myndighetene 
har plikt til å vurdere spørsmålene knyttet til boplikt.  
 
 
Vurderinger: 
Det er nylig gitt dispensasjon fra plan og den er fradelt med formål å bygge bolig. Det er også 
gitt samtykke til omdisponering av dyrket mark og deling av eiendom etter jordloven. Omsøkt 
konsesjon er derfor i tråd med tidligere gitte tillatelser. Eiendommen er ikke en 
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landbrukseiendom, men ei fraskilt tomt til boligformål. Den er konsesjonspliktig fordi det ikke er 
konsesjonsfritak for ubebygde tomter større enn to dekar i LNFR-områder. Det vil derfor være 
naturlig å likestille denne saken med boligtomter i regulert felt som kan erverves konsesjonsfritt, 
og det settes ikke særskilt vilkår om boplikt.   
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1og 2 gir Kvænangen kommune Jorunn Farstad (f. 02.03.1965) 
og Dag Åsmund Farstad (f. 09.05.1963) konsesjon til erverv av hver sin ideelle andel på 50 % av 
eiendom gnr/bnr 13/301. Formålet er bosetting.   
 
Med hjemmel i § 11 settes det vilkår om at tomten bebygges med bolighus innen fem år og at det 
ikke foretas bruksendring i strid med plan og gitte dispensasjoner.  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur 
 

Vedlegg 
1 Kvittering for registrering av konsesjonsforhold i matrikkelen hos 

kartverket 
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 50/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2015/530-5 1532/2017 600 26.06.2017 

 

1943/29/1. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving 

 
Saksopplysninger:  
NTMA AS (org. nr. 913 939 883) søker om tillatelse til riving av bolig, dette på eiendommen 
29/1 i Kvænangsbotn. Bygget som skal rives har bygningsnr. 192246555 i Matrikkelen. Huset er 
på ca. 128m2 BYA. Huset skal rives og saneres, pga. det har brent ned.  
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Sikringstiltak ved rivingsarbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett:  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd.  
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes, jf. PBL § 23-4. 
 
Atkomst/avkjørsel:  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp:  
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2. 
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Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.»  
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
 
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
 
Reindrift:  
Ikke relevant for søknaden 
 
Kultur- og fornminner:  
Ikke relevant for søknaden  
 
Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.  
 
Dokumentasjon ved tilsyn:  
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest:  
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1.  
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.  
 
Bortfall av tillatelse:  
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 gis Geir A. Pedersen tillatelse til riving av 
bygg nr. 192246555 på eiendom 29/1 i Kvænangsbotn. 
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Merknader  
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avd. ing. bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 
 
 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

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

Solbjørg Kristine Nilsen 
Langbergveien 21 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 46/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/168-2 1301/2017 600 07.06.2017 

 

1943/35/7/4. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

 
Saksopplysninger:  
Solbjørg Kristine Nilsen søker om tillatelse til tilbygg på fritidsbolig, dette på eiendommen 
35/7/4 i Lillestraumen. Tilbygget er på 7,3 m2. Tiltaket ligger i et område som i kommuneplanens 
arealdel betegnes som et LNF-B område. I kommuneplanbestemmelsene står det «LNF-områder 
merket B er områder av landbruksmessig betydning, men har også verdier ut fra 
miljøvernhensyn. Av hensyn til landbruket er det nødvendig med en restriktiv holdning til spredt 
bebyggelse innenfor disse områdene.» Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene.   
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett: 
Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven; tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver. 
 
Byggegrunn/miljøforhold: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for løsmasser (www.ngu.no) og NGU/skrednett. Der er det 
registrert marin strandavsetning i det aktuelle området. Tilbygget er lite og gir ingen store 
bruksendringer. Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket vil ha noen konsekvenser.  
 

http://www.ngu.no/
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Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
 
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
 
Reindrift: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (kilden.nibio.no). Der er det registrert 
sommerbeite for rein i området (sentrale høyereliggende områder). Det omsøkte tiltaket er lite og 
er på egen eiendom. Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket vil ha noen konsekvens for 
reindriften. 
 
Kultur- og fornminner: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 
er et registrert kulturminner i nærliggende område, ca. 45 meter nord-nordvest for bygget.   
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2). 
 
Avfall: 
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 

http://www.miljostatus.no/
http://www.kulturminnes%C3%B8k.no/
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Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
Vedtak: 
 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-4 gis Solbjørg Kristine Nilsen tillatelse til 
tilbygg på fritidsbolig, på eiendommen 35/7/4 i Lillestraumen. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 gis Solbjørg Kristine Nilsen dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelsene for LNF-B-områder, for tilbygg på fritidsbolig.   
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 
 
 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 44/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2016/285-4 1285/2017 600 02.06.2017 

 

1943/13/158. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving 

 
Saksopplysninger:  
Kåre og Lillian Olsen søker om tillatelse til riving av bolig, bygningsnr. 11617425 i matrikkelen, 
dette på eiendom 13/158 i Burfjord. Byggmester Reidar Mathisen (org. nr. 974471639) er 
ansvarlig søker for tiltaket.   
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Sikringstiltak ved rivingsarbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett:  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd.  
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes, jf. PBL § 23-4. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2. 
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Planstatus: 
Bygningen er beliggende i Burfjord Øst boligfelt. 
 
Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
 
Reindrift: 
Ikke relevant for søknaden 
 
Kultur- og fornminner: 
Ikke relevant for søknaden 
 
Avfall: 
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
 

http://www.miljostatus.no/
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Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Kåre og Lillian Olsen tillatelse til riving 
av boligen (bygningsnr. 11617425) på eiendommen 13/158 i Burfjord.  
 
Merknader 
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
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Dag Åsmund Farstad 
Stajordveien 90 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 42/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/164-2 1264/2017 600 01.06.2017 

 

1943/13/301. Søknad om tillatelse til tiltak. 

 
Saksopplysninger:  
Dag Åsmund Farstad søker om tillatelse til oppføring av bolig, dette på eiendommen 13/301 på 
Stajord. Boligen er på ca. 195 m2 BRA.  
 
 
Vurderinger/ begrunnelse for vedtaket: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett: 
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd. 
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes, jf. PBL § 23-4. 
 
Byggegrunn/miljøforhold: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 
fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no). 
Minner om krav til radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
Byggeteknisk forskrift TEK 10 § 13-5. 
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Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp:  
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2. 
 
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.»  
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
 
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
 
Reindrift: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (www.tromsatlas.no). Det er ikke registrerte 
årsbeiter, trekkleier eller anlegg på det omsøkte området. Kommunen kan derfor ikke se at 
omsøkte tiltak vil ha konsekvenser for reindriften. 
 
Kultur- og fornminner: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2). 
 
Avfall: 
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 

http://www.tromsatlas.no/
http://www.kulturminnes%C3%B8k.no/
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Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Dag Åsmund Farstad tillatelse til 
oppføring av bolig på eiendommen 13/301 på Stajord.  
 
Merknader  
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 
utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Truls Erik Nilsen 
Avdelingsingeniør bygg 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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