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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Åsmund Austarheim  
  

 
 
 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder 
derfor ikke originalunderskrifter 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Trine Kaasen  Reidar Eilertsen-Wassnes 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

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 
 
 

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

PS 39/17 Klage på søknad om tilskudd for vintervedlikehold 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 05.07.2017  
 



Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

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

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.  
 
 
 

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

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 05.07.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
 
 



 
 

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. 
 
 

PS 41/17 1943/35/2/5. Søknad om endring av takvinkel. 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 05.07.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
 
 
 

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. 
 
 

PS 42/17 Søknader om brøytetilskudd vårsesongen 2017 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 05.07.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
 
 
 

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. 
 

PS 43/17 1943/30/32/1. Søknad om bruksendring. Klage 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 05.07.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

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



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

PS 44/17 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i 
forbindelse med søppelplukking- Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 05.07.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune Nordreisa 
kommune tillatelse til bruk av ATV for transport av personell og utkjøring av søppel i forbindelse 
med søppelrydding i området mellom Cuollojavri – Goccesjavri i Nordreisa.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
 
Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra abojavri og opp til Ravdoaivi. 

Trase er vist på kartet.   

 
Personer: Tillatelsen gjelder for medlemmer i Nordreisa scooter og båtforening som opptrer på 

vegne av Nordreisa kommune i henhold til driftsavtale for scooterløypenettet i 
Nordreisa.  

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil fire stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fram til 15. 08. 2017-15.09.2017 
Nøyaktig tidspunkt skal avtales med Abborassa reinbeitedistrikt før turen starter. 

Antall turer Tillatelsen omfatter en tur.  
 

Spesielle vilkår Det skal ikke fiskes eller bedrives jakt på denne turen. Det er heller ikke tillatt å ha 
med fiskeutstyr, jaktvåpen eller transportere inn utstyr til slik bruk ved seinere 
anledning.  



Rapportering: Omfanget av skrot og søppel skal dokumenteres for å danne grunnlag for vurdering av 
tilsvarende søknad i framtida. Rapport med bilder skal sendes Kvænangen kommune.  

Ferdsel på 
Anleggsvegen:  

Tillatelsen er bare gyldig sammen med dispensasjon fra NVE for ferdsel på 
anleggsvegen.   

 
 
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: 
Søker viser til et transportbehov pga ryddemannskap og søppel skal fraktes over lange 
avstander. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte 
kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune Nordreisa 
kommune tillatelse til bruk av ATV for transport av personell og utkjøring av søppel i forbindelse 
med søppelrydding i området mellom Cuollojavri – Goccesjavri i Nordreisa.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
 
Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra abojavri og opp til Ravdoaivi. 

Trase er vist på kartet.   



 
Personer: Tillatelsen gjelder for medlemmer i Nordreisa scooter og båtforening som opptrer på 

vegne av Nordreisa kommune i henhold til driftsavtale for scooterløypenettet i 
Nordreisa.  

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil fire stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fram til 15. 08. 2017-15.09.2017 
Nøyaktig tidspunkt skal avtales med Abborassa reinbeitedistrikt før turen starter. 

Antall turer Tillatelsen omfatter en tur.  
 

Spesielle vilkår Det skal ikke fiskes eller bedrives jakt på denne turen. Det er heller ikke tillatt å ha 
med fiskeutstyr, jaktvåpen eller transportere inn utstyr til slik bruk ved seinere 
anledning.  

Rapportering: Omfanget av skrot og søppel skal dokumenteres for å danne grunnlag for vurdering av 
tilsvarende søknad i framtida. Rapport med bilder skal sendes Kvænangen kommune.  

Ferdsel på 
Anleggsvegen:  

Tillatelsen er bare gyldig sammen med dispensasjon fra NVE for ferdsel på 
anleggsvegen.   

 
 
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: 
Søker viser til et transportbehov pga ryddemannskap og søppel skal fraktes over lange 
avstander. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte 
kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 



 
 

PS 45/17 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for persontransport 
pga bevegelseshemming- ***** ***** 

PS 46/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 05.07.2017  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 

RS 91/17 Fradeling av tomt til eksisterende fritidsbolig på festegrunn 
gnr/bnr/fnr 25/1/5 Halvar J. Solheim 

RS 92/17 1943/7/4. Søknad om rammetillatelse 

RS 93/17 1943/28/109. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

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

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

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

RS 97/17 1943/29/1. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving 

RS 98/17 1943/35/7/4. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

RS 99/17 1943/13/158. Søknad om tillatelse til tiltak. 

RS 100/17 1943/13/301. Søknad om tillatelse til tiltak. 


