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Oppfølging av konsesjonsvilkår for erverv av gnr/bnr 22/1- Gert 
Krodemanch 

Henvisning til lovverk: 
Konsesjonsloven §§ 1, 6, 11, 16 og 17 
 

Vedlegg 
1 Forespørsel om oppfylling av boplikt som vilkår for konsesjon til erverv av gnr/bnr 

22/1 
2 Kommentar fra eier, brev datert 14.07.2017 
3 Konsesjonssøknad 
4 Opprinnelig konsesjonsvedtak teknisk utvalg 06.09.2011 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det vises til vedtak fra teknisk utvalg 06.09.2011 om konsesjon til erverv av gården Hjellens 
gnr/bnr 22/1. Vilkåret om boplikt er ikke oppfylt.  
 
Kvænangen kommune setter ny frist til 1. januar 2018 for Gert Norbert Krodemansch for å 
tilflytte eiendommen, Hjellnes gnr/bnr 22/1, og bo der i minimum 5 år i henhold til krav i Lov 
om folkeregistrering.   
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Gert N. Krodemansch fikk konsesjon til erverv av gården Hjellnes gnr/bnr 22/1 i Teknisk utvalg 
06.09.2011. Vedtaket var formulert slik.  
 

Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Gert Norbert Krodemansch sitt erverv av 
eiendommen gnr 22 bnr 1 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1. 
Kjøpesum er satt til kroner 460.000. 



Med hjemmel i jordlovens § 8 skal den dyrka jorda på eiendommen drives. Dette kan 
gjøres ved at søker selv driver den dyrka jorda eller det inngås en skriftlig leieavtale på 
minst 10 år ihht jordlovens § 8. 
Kommunen anser det som positivt at erverver ønsker å bosette seg på eiendommen innen 
1 år. 

 
Eiendommen ligger på Dorras 2,5 km fra E-6. Den har et areal på 219 dekar hvorav 32 dekar er 
dyrka mark og ca 100 dekar skog (i hovedsak lite produktivt), videre så har eiendommen en teig 
på vel 600 deker skog og annen utmark i sameie med gnr/bnr 20/5. Kart og arealopplysninger 
kan hentes på denne lenka: 
http://gardskart.skogoglandskap.no/map.html?komm=1943&gnr=22&bnr=1 
 
Eier har aldri tatt eiendommen i bruk som helårsbolig slik intensjonen var i konsesjonssøknaden 
og kommunens vedtak. Dette fremgår av folkeregistrert adresse som er i Kristiansand og tidligere i 
Hammerfest. Eiendommen er ikke utviklet til landbruksformål, men deler av arealene har vært leid 
ut til nabobruk. De mest tungdrevne arealene er lite etterspurt som tilleggsareal og står unyttet.  
 
I slike saker er det nødvendig å innhente erververens kommentar til de faktiske  
opplysningene som legges til grunn før det tas stilling til hvordan oppfølgingen blir. Eier ble derfor 
tilskrevet i brev 7. juli 2017 og bedt om en redgjørelse om situasjonen. I brev datert 14.07.2017 har 
eier gitt tilbakemelding. Her blir det vist til 7 avsnitt der eier fremmer følgende synspunkt: 

1. Vilkåret om boplikt fremgår ikke direkte av vedtaket, men det er rom for tolkning. De 
mener også at eiendommen er av en slik karakter at den ikke er konsesjonspliktig, samt 
at det ikke kan kreves boplikt når eiendommen har mindre enn 25 dekar dyrka mark. 

2. Huset har vært under rehabilitering og brukstillatelse (ferdigattest) ble først gitt i oktober 
2016, og krevet om boplikt kunne derfor ikke tre i kraft før denne dato.  

3. Det vises også til at bolighuset har alvorlige feil og mangler etter rehabiliteringen. I 
forbindelse med dette pågår det rettslige prosesser mellom eier og Kvænangen 
produkter. Rettskraftig dom i denne saken faller trolig i løpet av 2018. Det vises derfor 
til at det ikke er trygt å bo i huset før feilene og manglene er rettet opp.  

4. Dersom kommunen opprettholder ferdigattesten så kan eier flytte til eiendommen ved 
årsskiftet 17/18. 

5. Det vises til at eier har bodd der mye i løpet av de siste to årene. Faktisk botid fremover 
vil være avhengig av om huset er trygt å bo i. 

6. Det vises til at det bare er ved personlig boplikt at eiendommen ikke kan leies ut i sin 
helhet, og det vises til at det ikke er avklart fra kommunen om boplikten er personlig 
eller ikke. Selv med personlig boplikt må huset kunne leies ut over korte perioder. 

7. Driveplikten er forsøkt oppfylt ved utleie til Kenneth Isaksen som driver med sau. Det er 
bare de beste arealene (ca 15 dekar) som har vært mulig å få leie ut. Dersom andre vil 
drive resten så er eier positiv til det.      

 
Brudd på konsesjonsvilkår kan rettes opp på flere måter jfr. Konsesjonslovens § 16. Det kan settes 
en frist for erverver til å oppfylle vilkårene, eventuelt kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å 
sikre at dette skjer. Dersom konsesjonsvilkår av vesentlig betydning overtres, eller dersom en 
konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig 
betydning, kan kommunen trekke konsesjonen tilbake og eiendommen kreves videresolgt til noen 
som lovlig kan erverve den.  
 

Vurdering 
I konsesjonssøknaden fra 2011 så fremgår det at søker kjøpte eiendommen for å bosette seg der og 
utvikle den til landbruksformål. Foreløpig har det ikke skjedd. Detter uheldig mhp at det er en 
eiendom som har et potensiale for landbruksdrift, og at den har høy boverdi. Kvænangen kommune 

http://gardskart.skogoglandskap.no/map.html?komm=1943&gnr=22&bnr=1


er opptatt av å legge til rette for bosetting og næringsutvikling. Det er derfor viktig å sikre at slike 
eiendommer benyttes til beste for landbruksnæringa og av hensyn til bosetting jf. konsesjonslovens 
formålsparagraf. Når denne eiendommen ikke er tatt i bruk til boligformål så foreligger det et brudd 
på konsesjonsvilkåret. Vedtaket om å gi konsesjon ble gitt av teknisk utvalg i 2011. Dersom dette 
vedtaket skal endres så er det riktig at samme organ gjør denne endringen og saken tas derfor 
opp i utvalget.  
 
Kommunen er i følge § 17 pliktig til å føre kontroll med at konsesjonsvilkår overholdes.  Her 
har vi ikke hatt gode nok rutiner slik at saken har fått løpe i fem år uten at saken er undersøkt og 
fulgt opp. Kommunen har fått henvendelser med spørsmål om boplikt på denne eiendommen. I 
henhold til § 17 så er vi forpliktet til å følge opp slike henvendelser. Kommunen har også satt i 
gang prosesser for å få bedre forvaltning og kontroll med landbrukseiendommer. Til eksempel 
så er det satt i gang et arbeid med å fastsette lokale retningslinjer for praktisering av 
konsesjonslovens bestemmelser. Disse var på høring våren 2017.     
 
Krodemansch refererer også til den pågående rettslige prosessen mellom «Kvænangen 
produkter» og Krodemansch angående rehabiliteringsarbeid på våningshuset på gnr/bnr 22/1 
utført av Kvænangen produkter. I korrespondanse med kommunen fremgår det at Krodemansch 
mener koblingen mellom kommunen og Kvænangen produkter er sterkere enn den faktisk er. 
 Kvænangen Produkter eies av Kvænangen kommune, men det er et selvstendig aksjeselskap der 
kommunen ikke har styringsrett.  
 
Vilkåret om boplikt er gjerne uheldig formulert i vedtaket, men det er likevel gjennomgående i 
saken. Av søknaden fremgår det at søker forplikter seg til å bosette seg på eiendommen innen ett år 
og bo på den i minimum fem år. Videre er dette vektlagt i saksutredningen og nevnt i selve vedtaket. 
Bosetting i minimum fem år er derfor et ufravikelig vilkår for konsesjonen som er gitt. Når 
eiendommen ikke er tilflyttet så foreligger det et brudd på konsesjonsvilkåret.   
 
Oppgradering av hus gir ikke grunnlag for å unnlate oppfylling av vilkåret uten å få dette 
spesifikt godkjent av kommunen i forkant. Tilstanden på huset og manglene som påpekes i 
takstrapporten gir derfor ikke grunnlag for fritak fra boplikt. Slike forhold kan immidlertid være 
et moment i forbindelse med en søknad om fritak fra boplikt eller utsatt frist for tilflytting mm.  
 
Eiendommen er uten tvil av en slik karakter at konsesjon er påkrevd ved salg utenom nærmeste 
familie. DVS den er ikke satt til andre formål i kommunale arealplaner, den er større enn 100 
dekar totalt, og den har mer enn 25 dekar dyrka mark. For overtakelser innenfor nærmeste 
familie er det fritak for å søke konsesjon, men lovbestemt boplikt for eiendommer som har mer 
enn 25 dekar dyrka mark (lovendring om økning til 35 dekar trer i kraft 1. september). På 
Hjellnes er boplikten gitt som et vilkår og er uavhengig av den lovbestemte boplikten som 
gjelder innenfor familieoverdragelser. Les gjerne mer om konsesjonsloven på 
landbruksdirektoratet sin nettside. https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-
skog/eiendom/konsesjon#hvilke-erverv-er-konsesjonsfrie-.  
  
Vilkåret om boplikt er uklart formulert i vedtaket fra kommunen, men ut i fra opprinnelig 
søknad og vedtak så er det er snakk om en personlig boplikt. Upersonlig boplikt er mindre 
vanlig i slike saker og burde i så fall vært presisert spesifikt, gjerne med tilleggsvilkår om 
hvordan denne kunne oppfylles. I henhold til konsesjonslovens § 6 så oppfylles personlig 
boplikt ved at eieren bor på eiendommen og er registrert bosatt der i tråd med 
folkeregisterlovens bestemmelser i hele femårsperioden.  
 
Det er ikke startet opp egen landbruksvirksomhet på eiendommen på tross av at det ble oppgitt 
som formål med ervervet. Driveplikten er problematisk i Kvænangen. Både med tanke på at 
kommunen i liten grad har fulgt opp denne problemstillingen på jordbruksarealer generelt, og 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon#hvilke-erverv-er-konsesjonsfrie-
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon#hvilke-erverv-er-konsesjonsfrie-


ved at vi har så få brukere igjen, slik at det ikke er etterspørsel etter leiejord. Krodemansch har 
leid ut de arealene det har vært etterspørsel etter i hele perioden. Det er derfor ikke rimelig å 
forfølge dette nærmere i denne omgang. Vi kommer likevel til å følge opp denne 
problemstillingen i egne prosesser som favner om alt drivverdig jordbruksareal i Kvænangen, og 
det vises til at jordloven § 8 har bestemmelser om at alt jordbruksareal skal drives og 
driveplikten er evigvarende.   
 
I henhold til søknad og konsesjonsvedtak i 2011 så sier vilkåret at eiendommen skulle tilflyttes 
innen ett år fra vedtaksdato. DVS formell botid skulle startet 15.09.2012. Brudd på boplikt over 
en årrekke er et vesentlig brudd på et konsesjonsvilkår. Ut i fra dette så kan kommunen trekke 
tilbake konsesjonen og kreve at eiendommen blir videresolgt. Det foreligger imidlertid flere 
moment som tilsier at det vil være rimelig at eier får en mulighet til å rette opp forholdene.   
 
Selv om det i utgangspunktet er søkers ansvar å oppfylle vilkår som er gitt i offentlige vedtak, så 
burde kommunen fulgt opp saken på et tidligere tidspunkt, og situasjonen har ikke oppstått som 
følge av uriktige eller ufullstendige opplysninger. Det bør derfor settes en ny frist for å kunne 
oppfylle boplikten. Det opplyses i brevet fra juli i år at eier kan flytte til eiendommen til 
årsskiftet 17/18. Dette bør være en løsning som ivaretar hensynet til bosetting og bør godtas.  
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Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2015/243-27 1553/2017 600 07.07.2017 

 

Forespørsel om oppfylling av boplikt som vilkår for konsesjon til erverv av 
gnr/bnr 22/1 

 
Det vises til søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr/bnr 22/1 i Kvænangen og tilhørende 
vedtak datert 15.09.2011.  
 
Vedtaket lyder som følger: 

Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Gert Norbert Krodemansch sitt erverv av 
eiendommen gnr 22 bnr 1 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1. 
Kjøpesum er satt til kroner 460.000. Med hjemmel i jordlovens § 8 skal den dyrka jorda 
på eiendommen drives. Dette kan gjøres ved at søker selv driver den dyrka jorda eller det 
inngås en skriftlig leieavtale på minst 10 år ihht jordlovens § 8. Kommunen anser det som 
positivt at erverver ønsker å bosette seg på eiendommen innen 1 år. 
 

Vi er kjent med at de ikke har tatt huset på eiendommen i bruk til helårsbolig slik intensjonen var 
i konsesjonssøknaden og kommunens vedtak. Dette fremgår av folkeregistrert adresse som er i 
Kristiansand og tidligere i Hammerfest. Vi er kjent med at huset planlegges benyttet til 
utleievirksomhet. Eiendommen er ikke utviklet til landbruksformål, men deler av arealene har 
vært leid ut til nabobruk. De mest tungdrevne arealene er lite etterspurt som tilleggsareal. Det må 
likevel presiseres at driveplikten i henhold til jordloven gjelder alt jordbruksareal, og den er 
evigvarende. De er derfor pliktig til å drive dem selv eller eventuelt leie dem ut til andre dersom 
interessenter melder seg.  
 
Kvænangen kommune er opptatt av å legge til rette for bosetting. Vilkåret om boplikt er gjerne 
uheldig formulert i vedtaket, men det er likevel gjennomgående i saken .Av søknaden fremgår 
det at søker forplikter seg til å bosette seg på eiendommen innen ett år og bo på den i minimum 
fem år. Videre er dette vektlagt i saksutredningen og nevnt i selve vedtaket. Bosetting i minimum 
fem år er derfor et ufravikelig vilkår for konsesjonen. 
 
Brudd på konsesjonsvilkår kan rettes opp på flere måter jfr. Konsesjonslovens § 16. Erverver kan 
oppfylle vilkårene, eventuelt kan det fastsettes tvangsmulkt for å sikre at dette skjer. Dersom 
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konsesjonsvilkår av vesentlig betydning overtres, eller dersom en konsesjon er gitt på grunnlag 
av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning, kan kommunen 
trekke konsesjonen tilbake og eiendommen kreves videresolgt til noen som lovlig kan erverve 
den.    
 
I slike saker er det nødvendig å innhente erververens kommentar til de faktiske 
opplysningene som legges til grunn før det tas stilling til hvordan oppfølgingen blir. I første 
omgang ber vi derfor om en redgjørelse fra deg om situasjonen. Det settes en frist for slik 
tilbakemelding innen 1. september 2017.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
e-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur 
 

Også sendt til: 
Gert Norbert Krodemansch 

 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelinga 
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Advokatfirma Krodemansch
Sjølystveien 3
4610  KRISTIANSAND S

Melding om vedtak

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2936-4 34316/2011 V62 15.09.2011

Konsesjon for erverv av 1943/22/1 - Dorras

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 06.09.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Gert Norbert Krodemansch sitt erverv av 
eiendommen gnr 22 bnr 1 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.

Kjøpesum er satt til kroner 460.000.

Med hjemmel i jordlovens § 8 skal den dyrka jorda på eiendommen drives. Dette kan gjøres ved 
at søker selv driver den dyrka jorda eller det inngås en skriftlig leieavtale på minst 10 år ihht 
jordlovens § 8.

Kommunen anser det som positivt at erverver ønsker å bosette seg på eiendommen innen 1 år.

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.
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Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef
Direkte innvalg: 77778842
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/2936 -3

Arkiv: V62

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 29.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/45 Kvænangen Teknisk utvalg 06.09.2011

Søknad om konsesjon for erverv av 1943/22/1 - Dorras

Henvisning til lovverk:
Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98
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Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 06.09.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Gert Norbert Krodemansch sitt erverv av 
eiendommen gnr 22 bnr 1 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.

Kjøpesum er satt til kroner 460.000.

Med hjemmel i jordlovens § 8 skal den dyrka jorda på eiendommen drives. Dette kan gjøres ved at 
søker selv driver den dyrka jorda eller det inngås en skriftlig leieavtale på minst 10 år ihht 
jordlovens § 8.

Kommunen anser det som positivt at erverver ønsker å bosette seg på eiendommen innen 1 år.

Vedlegg

1 Brev fra Advokatfirma Krodemansch

2 Søknad om konsesjon

Rådmannens innstilling
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Gert Norbert Krodemansch sitt erverv av 
eiendommen gnr 22 bnr 1 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.

Kjøpesum er satt til kroner 460.000.

Med hjemmel i jordlovens § 8 skal den dyrka jorda på eiendommen drives. Dette kan gjøres ved 
at søker selv driver den dyrka jorda eller det inngås en skriftlig leieavtale på minst 10 år ihht 
jordlovens § 8.

Kommunen anser det som positivt at erverver ønsker å bosette seg på eiendommen innen 1 år.

Saksopplysninger
Gert Krodemansch har inngått avtale om kjøp av eiendommen gnr 22 bnr 1 i Kvænangen 
Kommune. I søknad datert 02.06.2011 redegjør advokatfirmaet Krodemansch om 
hjemmelsforholdene til selgeren av eiendommen. Selger Trond Johnsen ervervet eiendommen av 
et dødsbo i 1998. Skjøtet ble aldri tinglyst av advokaten, men alle dokumenter som legges ved 
viser at Trond Johnsen gjorde opp for eiendommen og kommunen innvilget også den gang 
konsesjon til Trond Johnsen i forbindelse med ervervet. Ut fra vedlagte dokumentasjon anser 
kommunen Johnsen for å være hjemmelshaver av gnr 22 bnr 1 i Kvænangen Kommune.
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Eiendommen ligger på Dorras og består av rundt 35 dekar innmark. Det er også betydelig antall 
dekar utmark, men dette er i sameie med en annen eiendom. Eiendommen er bebygd med et 
våningshus i middels stand, driftsbygning i dårlig stand og et naust i middels stand. Den dyrka 
jorda på eiendommen høstes i dag av en gårdbruker i nærområdet.

Området eiendommen ligger i er i kommuneplanens arealdel betegnet som LNF-område A. Dette 
er områder hvor spredt bolig- og fritidsbebyggelse og ervervsbebyggelse kan skje. 

Søknaden behandles etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98. Loven har til “formål å 
regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets 
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å 
tilgodese:

1. Framtidige generasjoners behov
2. Landbruksnæringen
3. Behovet for utbyggingsgrunn
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. Hensynet til bosetting.”

Det er søker og han/hennes formål med ervervet som danner utgangspunktet for vurderingen av 
konsesjon, enten ervervet gjelder landbrukseiendom eller annen type eiendom. Avgjørelsen skjer 
etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men 
konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn for å avslå. Dette er gjentatt og forsterket ved 
landbrukseiendommer. Virkemidlene i konsesjonsloven må brukes slik at en oppnår effektivt 
vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for 
samfunnet. Formålet med ervervet må veies opp mot de samfunnsinteresser som gjør seg 
gjeldende i den aktuelle saken.

Formålet med ervervet er opplyst å være å utvikle eiendommen til landbruksformål. Søkeren 
opplyser at han forplikter seg å flytte til å bosette seg på eiendommen innen 1 år og drive 
eiendommen. Søkeren er oppvokst på denne gården og har driftserfaringer herfra. Den dyrka 
jorda på eiendommen skal etter jordlovens § 8 drives. Ny eier må innen 1 år ta stilling til om han 
vil drive eiendommen selv eller leie bort jordbruksarealet slik det blir gjort i dag. Driveplikten 
kan oppfylles ved at arealet blir leid bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Det er en 
forutsetning for at driveplikten blir oppfylt ved bortleie at leieavtalen er på minst 10 år om 
gangen uten mulighet for eieren til å si den opp. Avtalen må føre til driftsmessige gode løsninger 
og være skriftlig. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løsninger, kan følges opp som brudd 
på driveplikten.

Vurdering
Eiendommen har begrenset areal og vil etter dagens driftsformer ha for få ressurser til å kunne 
være en selvstendig driftsenhet. Eiendommens landbruksareal blir høstet av et nabobruk i 
nærområde. Søkeren har vokst opp på denne eiendommen og har erfaringer med landbruksdrift 
herfra. Det er positivt at søkeren tar sikte på å flytte til eiendommen innen 1 år og ta vare på 
bygningsmassen og arealet. 
Det vil være fornuftig å knytte vilkår om eiendommens dyrka areal at de skal enten drives av 
erververen selv eller leies bort på skriftlig kontrakt til nabobruk i drift. 
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Klage fra Spalca reinbeitedistrikt på vedtak etter motorferdselloven om 
transport til hytte på Kjækanfjellet for Johan-Eirik Johansen 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven § 1 og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 6 
og 7  
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
Forvaltningsloven kap 6.  
 
 

Vedlegg 
1 Klage på vedtak datert 24. juli 2017 
2 Vedtak om dispensasjon fra motorferdseloven for 

transport til hytte på Kjækanfjellet- Johan- Erik Johansen 
datert 26. juni 2017 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune avviser klagen fra Spalca reinbeitedistrikt på vedtak i Teknisk utvalg sak 
33/2017 om tillatelse til motorisert transport til hytte for Johan-Eirik Johansen.  
 
Innspillet tas til etterretning i forhold til framtidige dispensasjoner i dette området. 
Administrasjonen bør å sende slike søknader til reinbeitedistriktet før de tas til behandling, så 
langt det er praktisk mulig. På generelt grunnlag bes det om at Spalca reinbeitedistrikt gir en mer 
utfyllende informasjon om ulempene slike dispensasjoner skaper for reindriften i området.   
 
Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 29.  
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Kvænangen kommune gjorde slikt vedtak i sak 33/2017 i teknisk utvalg 08.06.2012: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk av ATV for 
transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hytte ved Kisgangvannet. 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 Moa til fritidsbolig i ved Kisgangvannet (ikke matrikkulert 

grunn). Trase er vist på kartet.   

 
Personer: Tillatelsen gjelder for Johan-Erik Johansen eller Tone Kristin Lindbom. 
Type kjøretøy  og 
antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 1. juli  til 31. desember hvert år i årene 2017 og 2018.  
Antall turer Tillatelsen omfatter inntil 4 turer i året. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring 

starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig. 
 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. 
 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 
 Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og 

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker. 
 Vedtaket skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, fjelltjenesten/SNO eller annen 

offentlig oppsynsmyndighet. 
 

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

 
 
Spalca reinbeitedistrikt har sendt kommunen et skriv datert 24. juli 2017 der det bes om at 
tillatelse til bruk av ATV for transport til hytte på Kjækanfjellet gitt til Johan Eirik Johansen 
trekkes tilbake. Videre utrykkes det generell misnøye med kommunens praksis med å tildele 
dispensasjoner fra motorferdselloven for å kjøre på barmark, og at slike vedtak fattes uten at 
reinbeitedistriktet har fått sakene til uttalelse. Innspillet kommer som følge av et vedtak om å gi 
Johan Eirik Johansen tillatelse til å bruke ATV for transport av materialer og utstyr til hytta si på 
Kjækanfjellet.  
 
Generelt så har vi mange søknader om kjøring i dette området både i forbindelse med transport 
av vedlikeholdsmateriell og utstyr til hyttene i området, og for folk med bevegelseshemming. 
Normalt innvilges søknadene, men det gis en antallsbegrensning (vanligvis 3-5 turer i henhold 
til søknad og behov).      



 
 

Vurdering 
Vedtaket ble sendt ut 27. juni 2017. Klagen ble mottatt 26. juli. Den kom derfor etter fristen på 
tre uker. Forvaltingslovens § 31 sier følgende:  

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt 
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha 
drøyd med klage etterpå, eller  
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.  
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på 
om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. 
Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år 
siden vedtaket ble truffet. 
 

Spalca reinbeitedistrikt fikk vedtaket oversendt på e-post til formannen 27. juni. Orientering om 
klageadgang og klagefrist var påført vedtaksbrevet. Det er ikke lagt frem begrunnelse for 
hvorfor klagen var lagt fram etter utløpt frist. Det foregår mye motorisert ferdsel i området og 
kommunen har gitt mange tillatelser til andre hytter i området. Derfor foreligger det ikke særlige 
grunner for å vurdere akkurat denne saken som en klage.  
 
Innspillet bør tas til etterretning i utvalget og kanskje det kan lages rutiner som ivaretar hensynet 
til reinbeitedistriktets interesser på en bedre måte. Samtidig så er det ønskelig at det ikke 
medfører for mye tunge prosesser i saksbehandlingen. Administrasjonen bør å sende slike 
søknader til reinbeitedistriktet før de tas til behandling, så langt det er praktisk mulig. Spalca bør 
også inviteres til å forklare nærmere om hvilke problemer slike dispensasjoner har på 
reindriften. Da kan kommunen sette diverse avgrensninger og vilkår som kan redusere disse 
problemene.       
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

      Side 1 av 6 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no   

Johan-Eirik Johansen 
Sekkemoveien 210 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/118-155 1548/2017 K01 27.06.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdseloven for transport til hytte på Kjækanfjellet- 
Johan- Erik Johansen 

Teknisk utvalg behandlet søknad om motorferdsel i utmark i møtet 09.06.2017. Det ble gjort slikt 
vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av ATV for transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hytte ved Kisgangvannet. 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 Moa til fritidsbolig i ved 

Kisgangvannet (ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet.   

 
Personer: Tillatelsen gjelder for Johan-Erik Johansen eller Tone Kristin Lindbom. 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 1. juli  til 31. desember hvert år i årene 2017 og 2018.  
Antall turer Tillatelsen omfatter inntil 4 turer i året. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes 
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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 og godt etablerte kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 
 
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 
77778845 
 
 
 
Kopi til: 
Fjelltjenesten avd. Storslett e-post   
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor e-post   
Reinpolitiet avd. Storslett e-post   
Spalca reinbeitedistrikt e-post   
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/118 -144 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 19.05.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/17 Teknisk utvalg 08.06.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdseloven for transport til hytte på 
Kjækanfjellet- Johan- Erik Johansen 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 6 og 7 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
 
Vedlegg 
1 00099H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av ATV for transport av materialer og utstyr til vedlikehold av hytte ved Kisgangvannet. 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 Moa til fritidsbolig i ved 

Kisgangvannet (ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet.   
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Personer: Tillatelsen gjelder for Johan-Erik Johansen eller Tone Kristin Lindbom. 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 1. juli  til 31. desember hvert år i årene 2017 og 2018.  
Antall turer Tillatelsen omfatter inntil 4 turer i året. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes 

før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig. 
 

 
 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. 
 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 
 Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

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

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

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

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

Saksopplysninger 
Johan-Erik Johansen søker om å få benytte ATV for transport av ved og materialer og utstyr for  
vedlikehold av hytta ved Krisgangvannet på Kjækanfjellet. Det søkes om 4 turer. Han har fått 
tilsvarende tillatelse i flere år.  
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Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader 
og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 
 
Forskriftens § 6 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. Transport av større utstyr og materiell på 
vinterstid er krevende på grunn av bratt oppstigning fra Kjækan. Det er også en del utstyr som gjerne 
brukes hjemme og ikke kan oppbevares på hytta hele året. Ulempene med vintertransport og det at 
transporten går etter en traktorveg åpner for at vi kan innvilge barmarkstransport. For å begrense 
begrense ferdselen til et minimum i henhold til føringene i regelverket så settes det et tak på fire 
turer. Dette er i tråd med vedtak i lignende saker i Kvænangen.  



 Side 6 av 6

 
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.  
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Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr/bnr 9/17- Låvan - Bård 
Anders Hagen 

Henvisning til lovverk: 
Konsesjonsloven § §1,2 og 11 
 

Vedlegg 
1 E-post med tilleggsopplysninger fra Bård Anders Hagen 
2 E-post med tilleggsopplysninger fra Odd Jensen 22.08.2017 
3 Konsesjonssøknad 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1 og 2 avslås konsesjonssøknad fra Bård Anders Hagen for å 
kjøpe eiendom gnr/bnr 9/17. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det søkes om å benytte 
eiendommen til fritidsformål og dette ivaretar ikke bosettingshensynet i kommunen.   
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bård Anders Hagen har søkt om konsesjon for å kjøpe eiendommen gnr/bnr 9/17 som ligger på 
Låvan. Selger er Odd Kristoffer Jensen. Formålet med ervervet er å benytte eiendommen til 
fritidsformål. Kjøpesummen er oppgitt til kr 2 225 000,-. 
 
Eiendommen er markert på kartet og arealstatistikk fremgår av tabellen som vises på denne 
lenka http://gardskart.skogoglandskap.no/map.html?komm=1943&gnr=9&bnr=17 
Oppgitt totalareal er 505 dekar, hvorav 7 er dyrka mark, 40 dekar skog på middels bonitet og  
262 dekar skog på lav bonitet og uproduktivt skogareal. Totalt areal er noe større enn det som 
fremgår av kart og tabell. Eiendomsgrensene er ikke ført inn i matrikkelen oppe i fjellet ovenfor 
Låvan. Høyereliggende areal kommer derfor ikke frem i kart eller arealstatistikk.  Dette gjelder 
bare areal over tregrensa. 
 

http://gardskart.skogoglandskap.no/map.html?komm=1943&gnr=9&bnr=17


Bygningsmassen på eiendommen fremgår av tabellen:  

 
 
Søknaden behandles etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98. Loven har til ”formål å 
regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om  
landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for 
samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov 
2. landbruksnæringen 
3. behovet for utbyggingsgrunn 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. hensynet til bosetting.” 

 
Det er søker og hans/hennes formål med ervervet som danner utgangspunkt for vurderingen av 
en konsesjonssøknad, enten ervervet gjelder landbrukseiendom eller annen type eiendom. 
Avgjørelsen skjer etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på 
konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det fremgår av 
konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosetting skal tilgodeses. Dette er gjentatt 
og forsterket for landbrukseiendommer. Virkemidlene i konsesjonsloven må brukes i samsvar 
med lovens formål. Dette innebærer at formålet med ervervet må veies opp mot de 
samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken. 
 
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.» 
 
Driveplikten som tidligere var fastsatt i konsesjonsloven er flyttet over til jordlovens § 8 hvor 
det heter at ”Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho 
vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd…” 
 

Vurdering 
Eiendommen er konsesjonspliktig på grunn av totalt areal er større enn 100 dekar. Formålet med 
ervervet er fritidsformål. Kommunen skal i hovedsak vurdere om formålet med ervervet er 
ivaretatt sett i lys konsesjonslovens formålsparagraf og de hensyn som er aktuelle i saken. 
Søknad om konsesjon kan innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å 
fremme lovens formål.  
 
Søker oppgir at det skal dyrkes potet og jordbær på eiendommen og skogen skal nyttes til 
vedproduksjon til eget bruk. Søker planlegger ikke å bosette seg på eiendommen. Spørsmålet er 
drøftet med kjøper på telefon, men det syntes å være et lite realistisk alternativ. Søker har også 
en ny fritidsbolig på nabotomten gnr/bnr 9/102.    
 
Eiendommen har stort totalt areal, men små produktive areal som er av interesse for 
landbruksproduksjon. Det er 7 dekar overflatedyrka mark på eiendommen, og 40 dekar 
produktiv skog. Øvrige areal består av uproduktiv skog og areal over skoggrensa. Størsteparten 
av arealet er bratt og skredutsatt, og har begrenset avkastningsevne, men en betydelig del av 
skogarealet kan gjøres mer produktivt gjennom skjøtsel og kultivering. Det er også bygd en 
felles skogsveg sammen med naboeiendommen gnr/bnr 9/8 der formålet er drift av skogen.  



Omlag 20 dekar kan klassifiseres som dyrkbart areal i tillegg til det som er overflatedyrka i dag. 
Eiendommen har et svakt ressursgrunnlag for å drive jordbruksproduksjon. Lokalklimaet er 
godt, da eiendommen er sydvendt og har gode solforhold. Det er en rekke større og mindre 
landbrukseiendommer innenfor rimelig avstand, men disse er ikke i selvstendig drift. Vi må til 
Langfjordbotn eller Burfjorddalen for å finne eiendommer med husdyrproduksjon. Med slike 
avstander så er det ikke rasjonelt å høste et relativt tungdrevet areal helt ute på Låvan, og det er 
lite aktuelt som tilleggsareal. Arealet har ikke vært høstet de seinere åra. Deler av arealet har 
derfor begynt å gro til med lauvskog. Vi må likevel vurdere jordbruksressursene i et langsiktig 
perspektiv av hensyn til framtidig matvaresikkerhet. Da kan også mindre jordbruksareal være av 
stor verdi. Småbruk er også svært attraktive til boligformål med jordbruksproduksjon til eget 
bruk og hobbyproduksjon.   
 
Eiendommen stor boverdi. Bolighuset er riktig nok av eldre dato, og trenger en opprustning. 
Eiendommen er tilgjengelig med bilveg. Videre så har den strandlinje med naust. 
 
Rundskriv M 2/2009 sier at Konsesjonsloven § 11 annet ledd fastsetter at myndighetene har 
plikt til å vurdere spørsmålene knyttet til boplikt. Myndighetene skal da foreta en 
vurdering av om det er påkrevd å sette vilkår om boplikt og vurdere om plikten skal 
være personlig eller ikke. Vilkåret skal vurderes ut i fra hensynet til bosetting, helhetlig 
ressursforvaltning og kulturlandskap. Det er ikke nødvendig at samtlige hensyn gjør seg 
gjeldende. Bosettingshensynet alene kan være tilstrekkelig til å stille vilkår om boplikt. Ønsket 
om å styrke bosettingen kan bare ivaretas dersom det er grunn til å tro at andre som ikke allerede 
bor i området vil erverve eiendommen med sikte på selv å bo der. Kommunen har fått opplyst at 
det var interessenter som ønsket å kjøpe eiendommen for å bo der, og drive med jord- og 
skogbruksproduksjon. 
 
Innenfor nærmeste familie er overtakelse av landbrukseiendom konsesjonsfritt. Ved erverv av 
bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 25 dekar, eller eiendommen 
består av mer enn 500 dekar produktiv skog følger det automatisk 5 års boplikt etter loven. Som 
bebygd eiendom regnes i denne sammenheng eiendom med bebyggelse som er eller har vært 
brukt som helårsbolig. Ved salg av konsesjonspliktig eiendom utenfor familien så er det ikke 
lovpålagt boplikt, men boplikten kan fastsettes som et vilkår for å gi konsesjon i hvert enkelt 
tilfelle basert på en individuell vurdering. Kommunen kan i slike saker sette vilkår om boplikt 
uavhengig av arealgrensene som gjelder omsetning innenfor familien.  
  
Selger og kjøper viser til konsesjonssøknaden som ble behandlet på naboeiendommen gnr/bnr 
9/20 i 2016. Den ble til slutt innvilget til fritidsformål. Årsaken var en feil fra kommunen sin 
side. På grunn av feil lovtolkning så hadde kommunen gitt villedende opplysninger til kjøper og 
selger i denne saken. På forespørsel i forkant av salget ble det sagt at det ikke hviler boplikt på 
denne eiendommen ved salg, da den er mindre enn arealgrensene som utløser boplikt i 
forbindelse med overtakelser innenfor familien (25 dekar jordbruksareal og 500 dekar 
produktivt skogareal). Dette er ikke riktig, og kommunen har anledning til å sette vilkår om 
boplikt på slike eiendommer også. En erkjent feil som er gjort i fortiden kan ikke legge 
presedens for alle framtidige saker.   
 
Rundskriv M-2/2009 sier at bosettingshensynet er et forhold det skal legges særlig vekt på. 
Videre heter det: «Dette innebærer at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg gjeldende 
i det aktuelle området og med hvilken tyngde. Det må tas stilling til om det er nedgang eller fare 
for nedgang i folketallet i denne delen av kommunen. Konsesjonsmyndighetene kan treffe 
avgjørelser som tar sikte på øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den 
bosettingen en allerede har i kommunen. Med bosetting mener en både bosetting på 



eiendommen saken gjelder og i området for øvrig. Dette innebærer at følgene for 
lokalsamfunnet har betydning ved vurderingen.» 
 
Kvænangen har utfordring med nedgang i folketallet, og det bør legges til rette for økt bosetting. 
Fastsetting av boplikt på konsesjonspliktig eiendom kan bidra til å opprettholde bosetting. 
Bosettingshensynet børe derfor tillegges stor vekt i konsesjonssaker.  Primært så ønsker ikke 
Kvænangen kommune at landbruks- eller boligeiendommer selges til fritidsformål da dette kan 
uthule bomiljø og medvirker til økt prispress, og dermed fare for at de som ønsker å overta slik 
eiendom for å bo og drive landbruk ikke kan konkurrere på pris. Det er derfor uheldig at 
eiendommen nå selges til fritidsformål.  
 
Bosettingshensynet kan også oppfylles med at det gis upersonlig boplikt på eiendommen. Dette 
innebærer at det gis konsesjon med vilkår om at huset må leies ut til fastboende. Upersonlig 
boplikt kan være evigvarende kreves normalt for lenger tidsrom enn fem år. Det må også 
vurderes om dette blir aktuelt da huset bør renoveres, og om en større oppussing det vil 
forsvares av en pris som leiemarkedet kan etterleve. Videre vil de fleste som ønsker å bosette 
seg på en slik plass å eie hus og hage selv. Eventuell boplikt bør derfor være personlig. Dette må 
også vurderes i lys av en helhetlig ressursforvaltning som beskrives nærmere seinere i 
saksutredningen. 
 
Siden det søkes konsesjon til fritidsformål så skal ikke saken vurderes etter konsesjonslovens § 
9 om erverv til landbruksformål. Hensyn til pris, driftsmessig løsning, søkers egnethet mm. 
vurderers ikke nærmere.  Siden det er snakk om en landbrukseiendom så vil hensynet til 
landbruksinteressene likevel gjøre seg gjeldende i saken. Eiendommen skal vedlikeholdes, 
driftes og utvikles i tråd med jordlov, skogbrukslov og øvrig lovverk. Også av hensyn til 
helhetlig ressursforvaltning så er det ønskelig at eiere bor på plassen. I rundskrivet heter det at 
«Departementet antar at en eier som selv bor på eiendommen sin har større foranledning til å 
ivareta eiendommens ressurser i et slikt langsiktig perspektiv enn den som ikke bor der.»  Det er 
derfor ønskelig at eier bor på eiendommen.  
 
Det er også forhold som taler for at det bør innvilges konsesjon selv om søker ikke skal bosette 
seg på eiendommen. Det er ingen fastboende på Låvan i dag, og det er regulert ett hyttefelt og 
en rekke fraskilte tomter til fritidsformål like ved omsøkt eiendom. Derfor vil saken ikke bidra 
til uthuling av bomiljø. Vegen ut til Låvan går langs ei skredfarlig fjellside, og det har hendt ved 
flere anledninger at vegen har vært stengt pga snøskred. Det er likevel lite sannsynlig at det er 
skredfare mot selve bolighuset da det ligger utenfor skredsonen i NGI sitt aktsomhetskart. 
Dagens eier har hatt fagkyndige skredvurderinger i forbindelse med planer om å fradele 
hyttetomter. Også disse vurderingene «friskmelder» området ved bolighuset for snø- og 
steinskred.     
 



 
 
 
Dersom kommunen ikke ønsker at eiendommen skal overtas til fritidsformål så bør det nektes 
konsesjon. Kommunen kan også innvilge konsesjon med vilkår om boplikt. Da må det settes en 
frist der kjøper gir bindende tilbakemelding om vilkåret kan godtas. Det vises likevel til at 
administrasjonen har drøftet dette alternativet med kjøper på telefon, og det vil trolig ikke 
aksepteres.  
 
Kommunen kan utvise politisk skjønn ved vektlegging av bosettingshensynet i konsesjonssaker. 
De politiske føringene fra politisk hold i Kvænangen er at det ønskes en streng praksis i forhold 
til å kreve boplikt ved kjøp av eiendom. Kvænangen kommune er også i gang med å utarbeide 
lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven. I forslaget som var på høring og 
offentlig ettersyn på forsommeren i år så var man tydelig på at det skal føres en streng 
praktisering av boplikt på landbrukseiendommer med bolighus som ligger tilgjengelig fra 
bilveg.  
 
 
Oppsummering: 
Eiendommen har relativt liten landbruksmessig verdi, men den har stor boverdi. Det er også 
store utmarksareal tilknyttet eiendommen, men bare deler av disse er produktive og tilgjengelig 
for drift. Det er likevel gjort investeringer i skogsveg, og ved skjøtsel og videre investeringer i 
skogen så vil den ha en avkastningsevne som er større enn husbehov. For en best mulig 
ressursforvaltning er det ønskelig med lokal eierskap til utmarksressursene. Eiendommen ligger 
i et område som i hovedsak benyttes til fritidsformål og adkomstveien er skredfarlig, og det taler 
for å innvilge søknaden.  
 
Kommunen har anledning til å pålegge boplikt som vilkår for konsesjon til å overta 
eiendommen. Eiendommen søkes brukt til fritidsformål, og dermed blir bosettingshensynet ikke 
ivaretatt. Kvænangen har store utfordringer med nedgang i folketallet. Vi er en attraktiv 
fritidskommune, og mange bolighus benyttes til fritidsformål og stadig mer av arealressursene 
har eierskap utenfor kommunen. Dette er en uønsket utvikling. Søknaden bør derfor avslås. 
 
 
 



 
 



Post Kvænangen

Fra: Åsmund Austarheim
Sendt: 23. august 2017 13:36
Til: Post Kvænangen
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Vedlegg: låvan 9-17.docx; Uttalelse fra Kvænangen 2.pdf; Uttalelse fra Kvænangen 1.pdf

Hei

Til registrering i sak 2015/643

Ãsmund

-----Original Message-----

From: Bård Anders Hagen [mailtozbaan-h@online.no]

Sent: Wednesday, August 23, 2017  12:21  PM

To: Ãsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Cc: Vidar Myklevoll <vidar.myklevoll@dnbeiendom.no>

Subject: lnnspill til behandling av konsesjonsøknad låvan 9-17

> Hei

>

>  Som vi snakket om på telefon igår harjeg skrevet en innspill til behandlingen av vår konsesjonsøknad. Vedlagt

ligger også uttalelser som Kvænangen kommune har gitt som svar på forespørsel fra berørte naboer i forbindelse

med Odd Jensens planer om utvikling av 4 hyttetomter på den aktuelle eiendommen. Har skravert noen felter som

jeg har lagt spesielt merke til med rosa, men usikker på om det kommer klart frem på scan.
>

>  Mitt telefonnummer er: 95733580

>

>

>  Mvh

>  Bård Anders Hagen

>

>

1



Bård Anders Hagen og Liv Karin Søvik Johnsen

Blokkebærveien 65

9514Alta

Tlf: 95733580

Kvænangen Kommune

v/ Konsulent for Landbruk og utmarksnæring

Åsmund Austarheim Stedldato: Alta, 22[8-17

Vedr. Konsesjons¢knad på eiendom  9/17  Låvan

Vi ønsker med dette og komme med følgende innspill til behandlingen av konsesjonsøknad på

eiendom 9/17, Låvan.

Vi har inngått avtale med nåværende eier Odd Kristoffer Jensen om å kjøpe eiendommen forutsatt at

konsesjon blir gitt.

Vårt formål med eiendommen vil i første omgang være å bruke dyrkbart areal til

grønnsaksproduksjon i form av potet og mindre arealer til Jordbærdyrking. Med tanke på at jorda har

ligget brakk siden slutten av 60 tallet (opplysning fra selger) vil det kunne ta minst en sesong førjorda

er klargjort til dyrking.

Fjøs/låve er i for dårlig forfatning til at det Iar seg gjøre å ha husdyr der uten betydelige investeringer,

evt. Rivning og nybygg.

l tillegg ønsker vi å drive skogen som er på eiendommen til småskala Vedproduksjon, fortrinnsvis til

eget forbruk.

Vi ønsker i midlertid å bli fritatt fra boplikt med følgende grunnlag:

- Driftsbygningen på 9/17 er i for dårlig stand til at det er mulig å bo der på vinteren. Huset er

bygget i 1949, og har ikke vært oppgradert nevneverdig siden byggeåret. 2 av husets vegger

er uisolerte, det elektriske anlegget er ikke i stand til å håndtere et moderne forbruk i en kald

nord-norsk vinter.

- Veien ut til eiendommen fra E6 er svært rasutsatt og en risikerer isolering i perioder på

vinteren.

- Nåværende eier har ikke hatt boplikt. (l følge selger ble denne opphevet da han overtok

eiendommen fra sine søsken)

- Lignende naboeiendom er blitt solgt til fritidsformål med oppheving av boplikt de siste år.



I uttalelse fra Kvænangen kommune, i forbindelse med selgers ønske om fradeling av hyttetomter, er

eiendommen beskrevet som vanskelig å drive og lite egnet som tilleggs-mark på grunn av lang

avstand til nærmeste aktive gårdsbruk.

Ved å opprette boplikt på eiendommen vil salget bortfalle. Nåværende eier av 9/17 vil da gå frem

med sine planer om bygge 4 hytter for salg på den delen av eiendommen med dyrkbar mark.

Vi mener at en kombinasjon av fritidsbolig med drift av mark til grønnsaksproduksjon er et godt

alternativ til eiendommens bruk mellom 1970 og frem til idag, der eiendommen kun har vært

benyttet som sommerbolig, mens jorda har ligget brakk.

Vi håper med dette at kommunen vil tildele konsesjonen uten boplikt.

Mvh

Bård Anders Hagen og Liv Karin Søvik Johnsen



omdisponering vil gi. Det skal óg takast omsyn til om arealet kan fitrast attende til jordbruksprodulcsj on.

Det kan kreijast lagt fi-am  alternative  løysingar.

Etter § 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. l vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av
area/ressursane, om delinga farer til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan fore til drifts- eller
nziljømessige 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 givasl dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området»

0  Lov omforvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12
I  § 8 fiamgår det at oflentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig
kunnskap om arters bestandssituayon, naturlypers utbredelse og økologiske tilstand samt eflekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å
skade naturmangfaldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes utfra den samlede belastningen okosvstemet
blir utsatt for (§ 10}. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha
på  nazurmiljaet,  skal fare-var-prinsippet legges til grunn (§ 9). slik at vesentlig skade på natiirmangfoldet
unngås ved at det trefles en beslutning på et jbr dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med
nzitfiaforringelse skal dekkes av tiltakshaver ($1  1) og det skal tas utgangspunkt i mifiafot-svarlige teknikker

eller drzjtsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12).

Vurderinger:

Landbruk:

Søknaden behandles etterjordlovens bestemmelser om deling. Vurderingene der er vil være av
betydning for vurderingene av dispensasjon fra planformâlet som er LNF. Kvænangen kommune
behandler slike delingssaker felles for jordloven og plan og bygningsloven.

Omsøkt tomt ligger på dyrka mark. Dyrka mark har et sterkt vern i jordlova, og nasjonal politikk er

entydig på at omfanget av omdisponering av dyrka mark skal reduseres av hensyn til langsiktig
matvaresikkerhet. En forutsetning for at forbudet i  §  9 kommer til anvendelse er imidlertid at det
areal som søkes omdisponert, enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på
eiendommen, kan gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Produksjonen må samtidig være av et
visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille en viss rolle. Det er
relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde. Det skal
foretas en samlet vurdering av forholdene.

Formâlet med delingsbestemmelsen ijordloven er å sikre og samle ressursene som grunnlag for

landbruksdrifi for nåværende og fremtidige eiere. Eiendommen har lite jordbruksareal i dag og

omsøkt deling vil føre til ytterligere reduksjon av driftsgrunnlaget på eiendommen. Omsøkte tomter
omfatter i praksis all innmarka på eiendommen, men det vil være noe skog igjen. Eiendommer av
denne størrelsen kan ikke påregnes  â  komme i selvstendig drift under dagens produksjonskrav i

jordbruket. Vi må likevel se utover dagens situasjon og vurdere jordbruksressursene i et langsiktig
perspektiv av hensyn til framtidig matvaresikkerhet.

Den aktuelle teigen med dyrka mark er om lag 10 dekar og fordeler seg over to eiendommer.

Arealet er noe tungdrevet, men har god jord og lokalklima, og kunne gitt grunnlag for lønnsom
jordbruksproduksjon, gjerne i forbindelse med småskala grønnsaksproduksjon eller som
tilleggsareal. Det er en rekke større og mindre landbrukseiendommer innenfor rimelig avstand,
men disse er ikke i selvstendig drift. Vi må til Langfjordbotn eller Burfjorddalen for å finne
eiendommer med husdyrproduksjon. Med slike avstander så er det ikke rasjonelt  å  høste et
relativt tungdrevet areal helt ute på Låvan. Arealet har ikke vært høstet de seinere åra. Deler av
arealet har derfor begynt å gro til med lauvskog. Videre må vi vurdere jordbruksressursene i et

Side  3  av 3



langsiktig perspektiv av hensyn til framtidig matvaresikkerhet. Da kan også mindre
jordbruksareal være av stor verdi. Småbruk er også svært attraktive til boligformål med
j ordbruksproduksjon til eget bruk og hobbyproduksjon.

Det er gått ut flere tomter, og bygd en rekke fritidsboliger i nærområdet de seinere årene.

J ordressursene på Låvan er derfor sterkt redusert og området er blitt mye oppstykket. Omsøkte
tomter samles i nærheten av annen fiitidsbebygelse. Fragmenteringseffekten er derfor begrenset.

lflg §  9 skal man også ta hensyn til godkjente planer. Arealet er satt til LNF-område der spredt
bebyggelse kan tillates. En viktig årsak for at det kan åpnes for spredt bebyggelse er at de generelle
landbruksinteressene i omrâde er begrenset. Dette vil være med på å ivareta områder i andre deler av
kommunen som har større samlede jordressurser ved å styre utbygging til områdene som har minst

landbruksinteresser.

Selv om arealet er lite drivverdig med dagens produksjonskrav så er det uheldig å ta i bruk dyrka
mark til bebyggelse. Det finnes mange ledige tomter til fritidsformål i regulerte felt og det er satt
av store areal (ca 5000 da) i kommuneplanens arealdel. Vi har stor etterspørsel etter fritidsboliger i
Kvænangen. Fra et jordvernhensyn så er det ønskelig at fritidsbebyggelse skjer etter en helhetlig plan.
Ut  i  fra den utviklingen vi har sett på Låvan så er verdien av jordressursene sterkt redusert og
sannsynligheten for at arealet kommer i næringsmessig drifi er begrenset. Det omsøkte arealet
ble også foreslått til fritidsformål i forslag til kommuneplanens arealdel som var på høring i
201 5.

Bosettingshensyn kan også vektlegges, men i dette konkrete tilfelle skal parsellen benyttes til
fritidsboliger. Hensynet til bosetting er derfor ikke relevant i denne saken.

Kommunen er i tvil om godkjenning av omsøkt fradeling kan godkjennes etter jordlovens  §  9 og 12

så lenge det ikke er vedtatt gjennom overordna arealplan. Ut i fra den utviklingen vi har sett på Låvan
med at det har etablert seg en omfattende fritidsbebyggelse så er det gjerne seint å stoppe denne
utviklingen nå, og det kan derfor vurderes om jordvernet skal vike også i denne saken.

Miljø:

Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase og artsdatabanken sitt kart. På den omsøkte
parsellen eller i området er det ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt
truet eller kritisk truet.

Kravene i Naturmangfoldlova  §  8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold til
omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som

påvirkes av tiltaket gjennom videre kartleggingen dermed kommer ikke føre var prinsippet i  §  9 til
anvendelse. Vi har mye jordbruksareal i tidlige gjengroingsfaser både i umiddelbar nærhet og

generelt i Nord-Troms.  §  IO om samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges
dermed ikke stor vekt i denne saken.

Friluftsliv:
Tomta ligger på dyrka mark. Selv om gjengroingsstatusen gjeme medfører at arealet er tilgjengelig
for ferdsel så berører ikke tomtene et viktig friluftsområde. Ferdsel i strandsonen vil ikke påvirkes
vesentlig da det fortsatt vil være en betydelig avstand ned til sjøen og vegen som forsetter ut til

eiendommene på utsida går på nedsida av de omsøkte tomtene. Mye av strandsonen på nedsida er i
stor grad nedbygd av naust og fritidsboliger og er i liten grad tilgjengelig, men vegen/stien videre
utover mot Vassnes er en mye brukt tursti. Den har i flere år vært med i kommunens
trimturprogrammer: «langs fjordene i Kvænangen» og «Ut i Nord». Økt bebyggelse kan bidra til
privatisering av adkomsten, men dette bør kunne løses med skilting og tilrettelegging.
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Fra: Odd Jensen [mailto:odd@iboks.net]  
Sendt: 22. august 2017 12:34 
Til: 'Åsmund Austarheim'; 'Bård Anders Hagen' 
Emne: salg av 9/17 
 
Hei . 
 
Har mottatt SMS fra Bård Anders Hagen ( kjøper av min eiendom, 9/17). Så vidt jeg forsto kreves 
boplikt på Låvan. 
Som du sikkert vet så er eiendommen temmelig nedslitt på alle vis - uisolert bolighus, samt også fjøs 
som i tilfelle krever betydelige innvesteringer - og dertil uten et hvert eksistensgrunnlag for boplikt.  
  
Jeg er i tillegg  kjent med at Gårds-og bruksnr 9/20 v/ Oddvar Johnsen er solgt til fritidsbruk. - Jeg vil 
anta at likhet for loven legges til grunn for salget!  
 
Jeg ber at salget av min eiendom blir klarert positivt fra kommunens side, og tegner 
 
Med vennlig hilsen 
 
Odd Jensen 
 
Kopi til Bård Anders Hagen 

mailto:odd@iboks.net
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Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- 
Tommy Lokøy 

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

Vedlegg 
1 00078H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av ATV for transport av vedlikeholdsmateriell til hytte i Gamdalen.  
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

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

 
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 



Tommy Lokøy 
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen gjelder frem til  31.12.17 
Antall turer Tillatelsen omfatter totalt 2 turer. 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. 

 
Begrunnelse: 
Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og 
utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter 
traktorveg/kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tommy Lokøy har også søkt kommunen om tillatelse til å kjøre ATV opp til hytta som Harald 
Arnold Kristiansen eier i Gamdalen for transport av ved og vedlikeholdsmateriell. Lokøy er i 
slekt med Harald A. Kristiansen, og det er opplyst at det er ei familiehytte som flere disponerer. 
Tommy Lokøy har opplyst at det skal foregå en del tyngre vedlikehold på hytta i høst. Det søkes 
om ti turer i året i fem år. Harald Krisiansen har en stående tillatelse til fem turer i året til samme 
hytte frem til utgangen av 2018.  
 
Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. Dette er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Bestemmelsene er streng og følgende betingelser 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. 
 
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 behov for å transportere opp fyringsved 
og en del utstyr i forbindelse med vedlikeholdsarbeid. Det er opplyst at det skal gjøres tyngre 
vedlikehold denne høsten. Eier av hytta, Harald A. Kristiansen, fikk en flerårig tillatelse i 2016 
som fortsatt gjelder, og dette bør normalt sett dekke transportbehovet. I 2016 fikk Tommy 
Lokøy tillatelse til å kjøre fem turer siden det ble vist til et særlig stort transportbehov i 
forbindelse med tyngre vedlikehold. Det gjenstår noe arbeid og det skal blant annet skiftes ei 
dør. I de fleste tilfeller så har Kvænangen innvilget inntil 5 turer i året for transport av utstyr til 
hytter. Siden mye av transportbehovet trolig kan dekkes av eiers kjøring, så bør det vurderes om 
behovet er tilstrekkelig til å innvilge søknaden og om det eventuelt kan innvilges et mindre 
antall enn fem i denne saken. Forskriftens § 6 skal vurderes strengt og det er normalt ikke 
åpning for persontransport på barmark for opphold på fritidsboliger. Vi har normalt gitt tillatelse 
til å kjøre på et begrenset antall turer på traktorveg og gamle kjøretraseer for å transportere stort 
og tungt materiell som ved og vedlikeholdsmateriell til slike hytter. Det vises også til at hytta 
ligger nær den offentlige scooterløypa og mye av transporten av kan foregå på vinterføre.  
 
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 i det aktuelle området. Det skal imidlertid kjøres på barmark slik at det kan 
være fare for at det skjer skade på vegetasjonen. Den samme området benyttes mye til friluftsliv. 
Støy fra motorferdselen kan redusere turopplevelsen. 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 
relevant denne sammenheng da alternativ transport kunne foregått med helikopter. På den andre 
sida så ville ikke miljøgevinsten være særlig stor og kostnaden ville være betydelig.  



 
Kommunen anser tiltaket til å være innenfor regelverket, og det vil være åpning for å innvilge 
søknaden, men da i et svært begrenset omfang og bare for denne sesongen for å sluttføre tyngre 
vedlikeholdsarbeid.   
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Dispensasjon 2016.pdf

innledning

Du må søke om tillatelse til all kjørfij somnikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

G Nei
Er søkeren

(9 Privatperson

Motoñrferdsåi utmark og vassdrag skal foregàfaktsomt og hensynsfullt ffrozrzå unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

21-92; 1&3.
[ddmmààåà]

Fornavn

Tommy
Etternavn

Lokøy
Adresse

Breidablikk 2
Postnummer

951 1
Telefon

Poststed

ALTA
Mobil

92099247
E-post

tommya.lokoy@gmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

@Ja
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy

Kjøretøytype

Firehjuls- /  sekshjulstrekker

Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

For vedkjøring
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Tidsrom

Det søkes om kjøring pà

____Bafm.afl<.!å9entvafln
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

Over en/flere perioder

Dato fra Dato til

20.07.2017 30.11.2017 10

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) iflere år

(9 Ja O Nei
Antall àr

5

Transport av bagasje/utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkiøretøy for

Transport av utstyr og bagasje til hytte
Transport av ved

Nærmere opplysninger om formàl

Bakgrunn for søknad er vedlikehold og ved transport til familiehytta i Gamdalen

Behov for ledsager

(9  Nei

Hytta

Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

G Familiemedlem
Gàrdsnr

31
Bruksnr

8
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger langs gammel gruevei/ traktorvei i Gammdalen i Kjækan.
Kjørespor fra Moa til Gammdalen

Opplysninger om hytteeier
Fornavn

Harald Arnold
Etternavn

Kristiansen
Adresse

Kjækan
Postnummer Poststed

9162 SØRSTRAUMEN
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Antall turer denne perioden



Ferdselsområde ‘

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges Asknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Hytta ligger langs gammel gruvetrasè  i  Gammdalen.

Grunneier(ne)s navn

Harald Arnold Kristiansen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Kjøring vil foregå på gammel traktorvei/ gruvevei fra Moa i Kjækan
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Kvænangen kommune

Kjørebok motorferdsel i utmark 
Navn: Tommy Lokøy

Dato utsendt: 16.09.2016  angen kommune
sign :3 . _ v  cl ng for næring,

, ' ' ». utvikl knisk
Saksbehandler. Å ‘>41/t¢c4«./-L 4 ,/-/!~Vf«r.’+‘["—" " Bg og te

Turene føres inn  i  kjøreboka med penn fgg turen stalter. Utfylt kjørebok skal medbringes sammen med

tillatelsen under hele turen.

Dato Signatur
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5% /<9. /6 -7?/5/4727/e,/4.7z::'<;_
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Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77  77  88 O0

Rådhuset Rådhuset Telefaks:
9161  BURFJORD Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvan:mgcn.kommunc.no www.kvanangen.kmnmune.no
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Dato: 26.08.2016

Saksfremlegg

Utvalgssak Utval gsnavn Møtedato

Teknisk utvalg

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte;

Tommy Lokøy

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

Vedlegg
l O0078H.pdf

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark  §  6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk

av ATV for transport av fyfingsved og vedlikeholclsmateriell til hytte i Gamdalen.
Særlige vilkår fremgår av tabellen:

Trasei Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Moa til fritidsbolig i  Gamdalen
(ikke  matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet.
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Personer: Tillatelsen gielder for:



Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmatlgfoldloven  §§ 8-12 legges til grunn ved
titøviiig av offentlig myndighet som kan påvirke natunnangfoldet. I  § 8  fram går det at offentlige

beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om aaters
bestandssituasj on, 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 natunnangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen
økosystemet blir utsatt for (§ lO). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger et tiltak kan ha på riatuiiniljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at
vesentlig skade på natunnangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med iniljøfoningelse skal dekkes av tiltakshaver (§l l) og det
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsrnetoder som gir den beste
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12).

Vurdering

Dispensasjon etter forskriftens § 6 skal bare gjelde for unntakstilfeller og søkeren inå ha et
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøriiig. Siden det er to søknader til samme hytte så bør
de vurderes samlet. Det er behov for å transportere opp fyringsved og en del utstyr i forbindelse
med vedlikeholdsarbeid. Det er opplyst at det skal gjøres tyngre vedlikehold denne høsten. Eier
av hytta, Harald A. Kristiansen, har også søkt om å få kjøre til hytta, og dette bør normalt sett
dekke transportbehovet. l de tleste tilfeller så har Kvænangen innvilget inntil 5 turer i året for
transport av utstyr til hytter. Siden det skal gjennomføres noen større utskiftninger på hytta i år
så er det et særlig stort transpoitbehov denne sesongen. Siden mye av transpoitbehovet trolig
kan dekkes av eiers kjøring, så bør det vurderes om det skal innvilges et mindre antall enn fem
ttlrer i denne saken.

Miljøkonselcvensene knytter seg til sporskader, støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sj ekkct ut naturbasen og
artsdatabaiikeiis kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert no en naturtyper av viktig
veineverdig karakter i det aktuelle omrâdet. Det skal imidlertid kjøres på barmark slik at det kan
være fare for at det skjer skade på vegetasjonen. Den samme området benyttes mye til friluftsliv.
Støy fra motorferdselen kan redusere turopplevelsen. Kommunen vil derfor presisere at kjøring
kun skal skje langs eksisterende vei og godt etablerte kj ørespor og at transpoitbrulcen begrenses
til det høyst nødvendigste.

I forhold til sakens omfang så er kunnskapsgrunnlaget er godt ivaretatt og det er lite sannsynlig
at det ytterligere kaitlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed
ikke til anvendelse i denne saken. Transporten omfatter en liten iniljøbelastning og den tjener et
særskilt nyttefonnål. 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.  §  ll er
relevant denne sammenheng da alternativ transport kunne foregått med helikopter. På den andre
sida så ville ikke milj øgevinsten være særlig stor og kostnaden ville være betydelig.

Kommunen anser tiltaket til å være innenfor regelverket, og det vil være åpning for å innvilge

søknaden.
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Budsjettforslag for Teknisk utvalgs område 

 
 

Vedlegg 
1 Budsjettskjema 1-3 og innspill til arbeidet med budsjett og økonomiplan 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Administrasjonen ber om signaler fra hovedutvalgene og formannskapet. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er lagt opp til at hovedutvalgene skal behandle administrasjonens arbeid med rammer for 
budsjettarbeidet.  Det legges fram vurderinger for sektorene og understrekes at dette ikke er det 
endelige budsjettforslaget, men en rapportering om rammer og tiltak så langt. 
 
Konsekvensjustert budsjett for 2018 
Konsekvensjustering skjer med utgangspunkt i kjente utgifter og inntekter før det settes inn 
tiltak.  For kommende år legges blant annet konsekvenser av lønns- og prisstigning, løpende 
prosjekter og konsekvenser av lovendringer eller myndighetspålegg inn i beregningen.  
Konsekvensjusteringen for 2018 viser at det vil være behov for en innsparing på om lag 3.8 
millioner kroner på drift for å gi et beskjedent beløp på 250 000 kroner i reserverte 
tilleggsbevilgninger og en avsetning til disposisjonsfond på 500 000 kroner.  
Som førende i denne fasen av budsjettarbeidet er reduksjoner som følger av 
konsekvensjusteringene fordelt slik i tusen kroner: 

 Sentraladministrasjonen: 186 
 Oppvekst og kultur: 1 277 
 Helse og omsorg: 1 919 
 Næring, utvikling og teknisk med bygg og anlegg: 487. 

 
Vurderinger 



Økonomisk handlingsrom 
Kommunens økonomiske handlingsrom er svært begrenset. Nedleggingen av Kjækan skole fra 
høsten 2017 antas ikke å få full effekt i 2018 ettersom det skal drives skole og SFO i små og 
midlertidige lokaler i nær tilknytning til byggeprosjektet og denne driften vil kreve ekstra 
ressurser. Det forutsettes at større innsparingsgevinst kan hentes fra skoleåret 2018/-19 med full 
effekt i årene etter. 
For kommende år ventes det at økonomisk handlingsrom først og fremst må hentes gjennom 
redusert drift uten vesentlig økte inntekter. 
 
Andre forhold 

Målinger av driftsnivå og fordelinger (Kommunebarometeret, KOSTRA og andre 
indikatorer) gir fortsatt inntrykk av høye enhetskostnader uten at det kan gis entydige tegn 
på tilsvarende kvalitet. Av andre trekk vises det til: 
 Den demografiske utviklingen har ingen store utslag, men det er fortsatt forholdsvis små kull 

med barn og unge. Forholdsmessig vokser de eldstes andel av befolkningen. I løpet av 2017 er 
det bosatt 19 flyktninger i kommunen. Det ventes ikke anmodninger om ytterlige bosetting i 
2017 og mye tyder på at anmodningene for 2018 vil ligge under tidligere anslag. 

 Veksten i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er ikke tilstrekkelig til å dekke økte utgifter 
som følger av lønns- og prisstigning. 

 Det vil foreslås at det innføres eiendomsskatt også på bolig- og fritidseiendommer fra 2019.  
Dette innebærer ingen inntektsøkning i 2018. 

 Den vedtatte planstrategien forutsetter at arbeidet med arealplanen gis første prioritet og arbeidet 
vil bli styrket i løpet av 2017 og 2018.  Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er forsinket. 

 Kommunen har fortsatt et forholdsvis ensidig og sårbart næringsliv. Prosjekt for arbeidet som 
omstillingskommune startes i løpet av høsten 2017.  

 Det er behov for å forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, muligens som eget prosjekt.  
Kostnader er pr nå ikke anslått. 

 Det legges opp til beskjedne driftsresultater og avsetninger.  Dette innebærer at tiltak og 
prosjekter som ikke er tatt inn i arbeidet med budsjett og økonomiplan ikke kan ventes realisert 
gjennom året dersom det ikke kan anvises dekning innenfor vedtatt budsjett. 

 
Byggeprosjekt Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Mottatte tilbud tyder på at skoleprosjektet kan realiseres innenfor tidligere vedtatt ramme med 
ferdigstilling i desember 2018. Årskostnad ved låneopptak er tatt inn i konsekvensjusteringen 
for 2018 med full effekt fra 2019. 
I tillegg er det mottatt opsjonstilbud på bygging av hall med antatt netto kostnad 26 millioner 
kroner.  Sak om prosjektet fremmes for kommunestyret høsten 2017. Finansiering av hall er 
ikke tatt inn i budsjettarbeidet. 
Investeringer 
Administrasjonen legger til grunn at det ikke vil være rom for større investeringer ut over 
byggeprosjektet for Kvænangen barne- og ungdomsskole.  
Videre arbeid 
Dette framlegget med vedlegg legges fram for hovedutvalgene i september. Det understrekes at 
dette ikke er det ferdige forslaget til budsjett/økonomiplan. Det legges derfor fra 
administrasjonens side fram som sak med muligheter for å innarbeide merknader. 
 
 
Vedlegg: Budsjettskjema 1- 3 og innspill til arbeidet med budsjett- og økonomiplan. 
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Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i forbindelse 
med mineralleting EMX-exploration 

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

Vedlegg 
1 00094H 
2 00097H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune EMX 
Exploration tillatelse til bruk av ATV og bil for transport av personell og utstyr i forbindelse med 
letevirksomhet og geofysiske undersøkelser av mineralforekomster i fjellet mellom Kjækan og 
Badderen.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Badderen eller fra Kjækan og opp 
til leteområdet. Traseer er vist på kartet i saksutredningen.   
 

Personer: Dispensasjon gjelder kun ansatte EMX Exploration Scandinavia, Eurasian 
Minerals og Boral Metals og eventuelle kontraktsfesta underleverandører. 
Alle skal kunne legitimere ansettelse eller kontraktsfestet tilhørighet til 
prosjektet.  
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil tre stk. ATV og en bil. Bil kan bare benyttes i traseen opp fra 
Badderen. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fram til 31.12.2017 
 

Antall turer Det er ikke satt et tak på antall turer, men det forutsettes at ferdselen reduseres til at 
absolutt minimum og dette vilkåret skal praktiseres strengt for å minimalisere 
markslitasjen og forstyrrelser av naturen. 



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

 
 
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. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Konsulentselskapet Geode consult har på vegne av EMX-Exploration AB søkt om tillatelse til bruk 
av ATV og bil til frakt av utstyr og mannskap i forbindelse med geofysiske undersøkelser i fjellet 
mellom Badderen og Kjækan. Det søkes om å benytte traseene opp fra Kjækan og fra Badderen. Det 
er bare fra Badderen det er aktuelt å benytte bil. Kjøretrase og undersøkelsesområde er vist i kartet. 
Traseene følger de gamle gruvevegene og benyttes også til offentlig snøscooterløype på vinteren 
samt at det foregår noe barmarkstransport i forbindelse med, reindrift, transport til hytter og Statnett 
sine arbeider med ny høyspentlinje.  



 
Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader 
og ulemper i forhold til et mål 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. 
 
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. EMX Exploration Scandinavia AB har rett til å 
lete etter og kartlegge mineralressurser i området. Tidligere har det vært gruvevirksomhet her, og det 
finnes bergarter som inneholder verdifulle metaller her. Området har derfor potensiale for 
næringsmessig gruvedrift. Kvænangen har behov for verdiskaping og næringsutvikling og derfor er 
det positivt at aktuelle ressurser kartlegges. Det er således vist til et særlig behov som kan regnes for 



å være i tråd med retningslinjene til motorferdselloven. Det skal også kjøres etter eksisterende 
traktorveg og godt etablerte kjørespor, og dermed vil ikke kjøringa medføre nye sporskader. 
Kjøringen skal begrenses til et minimum og kjøring utenfor traktorveier og godt etablerte kjørespor 
er ikke tillatt. Ferdsel i terrenget skal foregå uten motorisert transport. 
 
Vintertransport med snøscooter ville vært mer skånsomt, men det er forsøkt og det viste seg å 
være vanskelig å gjennomføre de geofysiske undersøkelsene på vinteren pga dårlig ledningsevne 
i snøen og ustabilt vær.  
 
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 som berøres direkte. I artsdatabanken sitt kart er det markert observasjoner av en 
rekke rødlista fuglearter (tjuvjo, storspove, strandsnipe, fiskemåke, stær) i Kisgangfjellet, men dette 
er gamle observasjoner som er registrert med lav nøyaktighet. I den grad disse fuglene benytter 
området så blir de trolig ikke vesentlig berørt da det ikke skal kjøres her på våren. Det skal 
imidlertid kjøres på barmark slik at det kan være fare for at det skjer skade på vegetasjonen. Den 
samme området benyttes mye til friluftsliv. Støy fra motorferdselen kan redusere turopplevelsen for 
andre brukere. Kommunen vil derfor presisere at kjøring kun skal skje langs eksisterende vei og 
godt etablerte kjørespor og at transportbruken begrenses til det høyst nødvendigste. Området er også 
viktig for reinbeitedistriktet Spalca. Det skal ikke kjøres i den mest kritiske perioden på våren når 
kalvene er små, men ferdselen kan virke forstyrrende på reindrift både i forbindelse med 
flytting/sanking og med tanke på reinens bruk av området. Søker har hatt dialog med 
reinbeitedistriket og de har kommet frem til at ved å utsette feltarbeidet til oktober så vil man unngå 
å forstyrre reinbeitedistriktet siden de da har flyttet flokkene lenger inn på fjellet.  
 
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. Omsøkt transport er nokså omfattende, men dersom det tas nødvendige 
hensyn så vil det medføre en relativt 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 relevant denne sammenheng da 
andre transportmiddel er lite aktuelle. 
 
Kommunen vurderer at tiltaket er innenfor regelverket, og det vil være åpning for å innvilge 
søknaden. Det er lagt vekt på at ferdselen er organisert og har et nytteformål, samt at den følger en 
eksisterende kjøretrase og ferdselen har et begrenset omfang. 
 
De seinere årene har det vært behandlet en rekke enkeltsøknader om motorisert ferdsel i 
forbindelse med dette prosjektet. For å få en helhetlig behandling, og for å begrense det 
administrative arbeidet kunne det være ønskelig om det ble utarbeidet en helhetlig plan for 
motorisert ferdsel ved eventuelle framtidige søknader og at dette kunne vedtas samlet.  



Post Kvænangen

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Ved legg:

Hei

David Charles Ettner <ettner@geode.no>
17. juli 2017 13:59
Eirik Losnegaard Mevik; Post Kvænangen
dmaher@broncocreek.com; Eric Jensen; Daniel MacNeii; Elisabeth Håker Sanne
EMX Exploration Scandinavia AB - oppdatert kart for rutene -søknad,
kjø retillatelse
EMX oppdatert kart.png

Med referanse til e-post 12. Juli, «Søknad, kjøretillatelse» .

Vedlagt finner dere et oppdater kart for rutene EMX Exploration Scandinavia AB ønsker å bruke i leteområdet. En

ATV sti mellom Kjækanelva og Badderelva er inkludert på det oppdatert kartet. Bruk av denne ATV stien er

nødvendig for  å  frakte et aggregat til et midtpunkt i leteområdet. Aggregatet benyttes  i  geofysiske teknikker for å
sende strøm i bakken (lndusert polarisasjon -IP målinger).

Skulle det være spørsmål er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

David

David C. Ettner dr. scient.

tlf: (+47) 997 O0 265

Geode Consult AS
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Post Kvænangen

Fra: Elisabeth Håker Sanne <esanne@geode.no>
Sendt: 3. august 2017 11:58
Til: Post Kvænangen; Eirik Losnegaard Mevik; Åsmund Austarheim
Kopi: David Maher; Eric Jensen (Eurasian Minerals); Daniel MacNeil
Emne: Søknad, kjøretillatelse

Hei,

Jeg viser til tidligere innsendt søknad om kjøretillatelse for EMX Exploration Scandinavia datert 12.juli

2017.

På grunn av behov fra D-33 Spalca om uforstyrret å kunne drive reindrift i leteområdet fram til 1.oktober

har EMX Exploration Scandinavia bestemt seg for å utsette feltarbeidet ved Kisgangfjellet til etter denne

dato. Tidligere innsendt søknad om kjøretillatelse vil derfor gjelde behov for transport fra 1.oktober

istedenfor midten av august. En søker fortsatt om at tillatelsen blir gitt en varighet ut kalenderåret.

Med vennlig hilsen,

Elisabeth Håker Sanne

daglig leder

tlf: (+47) 990 11 431

www.geode.no
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Fra: Elisabeth Håker Sanne <esanne eode.no>

Dato: onsdag 12. juli 2017 13.31

Til: <ppst@kvanangen.kommune.no>, "Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no"

<Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>

Kopi:  David Maher <DMaher@broncocreek.com>, "Eric Jensen (Eurasian Minerals)"
<e'@nsen@eurasianminerals.com>, Daniel MacNeil <dm vector s.com>

Emne: Søknad, kjøretillatelse

Hei,

Jeg viser til telefonsamtale med ordfører Eirik Losnegaard Mevik mandag 9.juli, og søker herved om

kjøretillatelse på vegne av EMX Exploration Scandinavia AB.

Tillatelsen gjelder bruk av motorkjøretøy (tre ATV og én 4x4 Pickup) til transport av personell og lett utstyr

i forbindelse med videre undersøkelser av mulige mineralske ressurser i fjellet mellom Kjækan og

Badderen.

EMX Exploration Scandinavia har undersøkelsesrett til et område ved Kisgangfjellet i Kvænangen

kommune.

1



Selskapet ber om at kjøretillatelsen blir  gitt  fra midten av august d.å. med varighet ut kalenderåret.

Vedlagt finner dere kart over rutene en ønsker å bruke for å ta seg inn til området. En planlegger å ta seg

inn langs Badderelva fra Badderen, og langs Elvedalen fra Kjækan. I tillegg ønsker en å kjøre langs to

mindre traktorveier som går inn mot Kisgangfjellet fra de to veiene nevnt over.

EMX Exploration Scandinavia ønsker å utføre videre geofysiske undersøkelser i leteområdet, og har i den

forbindelse behov for tillatelse til følgende transport i de tre ukene en beregner å bruke på feltarbeidet:

0 12 turer (t/r) fra Kjækan (ATV) inn til det skisserte polygon-området vist på kartet.

o 12 turer (t/r) på opparbeidet vei fra Badderen ved bruk av 4x4 Pickup

- Tre uker med daglig personaltransport fra Badderen. Her er det behov for 1 - 3 ATV avhengig av

hvor mange geofysikere som skal utføre arbeid den aktuelle dagen.

For ordens skyld presiseres det at alt planlagt feltarbeid ligger innenfor føringene gitt i Mineralloven.

Vi håper det er mulig å behandle søknaden relativt raskt, slik at det lar seg gjøre å gjennomføre det

planlagte feltarbeidet med oppstart i overgangen august/ september.

Skulle det være spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen,

Elisabeth Håker Sanne

daglig leder

tlf: (+47) 990 11 431

www.geode.no

Geode Consult AS

Pb 97

N 1378 Nesbru
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
54/17 Teknisk utvalg 14.09.2017 

 

Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 15/1 -eksisterende naust- Paul Hansen 

Henvisning til lovverk: 
Lov om jord (jordlova). § 12 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §§ 19-1, 19-2, 20- 1 
punkt m. 26-1, 28-1 
Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven) § 6 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 
 
 

Vedlegg 
1 00084H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 1300 m2 fra eiendom gnr/bnr 15/1. Arealet 
avgrenses nøyaktig i pågående jordskiftesak. Arealet som omfatter naust skal selges til eier av 
tilstøtende landbrukseiendom gnr/bnr 15/11.   
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  
 
 
Det settes følgende vilkår: 
 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt. 
 Arealet som deles fra skal slås sammen med gnr/bnr 15/11.   
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

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



 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte. 

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling vil bidra til økt bosetting samtidig som 
konsekvensene for landbruk, reindrift, natur, kulturmiljø og friluftsliv er små. Vurderinger etter 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 fremgår av saksutredningen 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Paul Hansen søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av tomt til naust på 
gnr/bnr 15/1. Omsøk tomt ligger like på nedsida av fylkesvegen og det står et eldre naust der i dag. 
Plassering og omtrentlig utforming fremgår av kartene.  
 

 

 
 



Gnr/bnr: 15/1  
Søker: Paul Hansen 
Erverver: Alfon Jakobsen 
Størrelse: ca 1300 m2. 
Markslag/arealtype: Innmarksbeite ute av drift/lauvskog med påstående naust.  
Formål: nausttomt 
Planstatus: LNF-B. Bestemmelsene til planen sier at dette er områder med verdier for landbruk og 
miljø, og det skal være en restriktiv holdning til spredt bebyggelse. Det finnes imidlertid mindre, 
avgrensa områder innafor sona hvor slik bebyggelse kan plasseres etter nærmere vurdering.  
 
Om eiendommen:  
Eiendommen ligger i Sørkjosen  Burfjord 2,5 km fra Burfjord i retning Stajord. I følge gårdskart 
fra Institutt for bioøkonomi har eiendommen et totalareal på 218 dekar. Av dette er 21 da 
fulldyrka jord, 11 da overflatedyrka, 15 da innmarksbeite, 63 da skog på middels bonitet, 83 da  
på lav bonitet og impediment. Det øvrige arealet omfatter myr bebyggelse og annen fastmark. 
Bebyggelsen på gården er fraskilt. Det er i dag ingen andre bygg på eiendommen som er 
registrert i matrikkelen. Eiendommen er ikke i drift, men deler av arealene er leid ut til 
gårdbruker i Burfjorddalen.  
 
Søkers begrunnelse: 
Kjøper bor på tilstøtende landbrukseiendom gnr/bnr 15/11, 5 mfl. Sjøarealene langs denne 
eiendommen er grunne og lite egnet til å ha naust og båt. Dybdeforholdene er vesentlig bedre 
utenfor omsøkt parsell. Kjøper ønsker å ha tomten på et eget bruksnummer som er uavhengig av 
landbrukseiendommen 15/11. 
 
Annen informasjon: 
Jordskifteretten har gjennomført grensegang og oppmåling av eiendommen gnr/bnr 15/14, samt 
grensepåvisning av grense mellom 15/11 og 15/1 fra fylkesvegen og ned til sjøen. Grensene som 
framgår av kartet i dette saksfremlegget er derfor noe korrigert og omsøkt teig ligger som en 
isolert teig mellom fylkesvegen og eiendommene gnr/bnr 15/14 og 15/11.  
 
Høring: 
Søknaden har ikke vært på høring da søknaden ikke omfatter endret bruk av arealet og 
sektorinteressene er derfor ikke vesentlig berørt. Ved eventuelle endringer av bruken og nye 
byggetiltak så må det søkes særskilt om dette.  
 
Nabovarsling:  
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken. Alle samtykker til tiltaket. 
  
 
Søknaden krever behandling i henhold til følgende regelverk: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
o §§ 19-1 og 19-2. om dispensasjon fra planer og bestemmelser i plan og 

bygningsloven. Dispensasjon krever særskilt søknad. Naboer skal varsles og regionale og 
statlige myndigheter skal gis anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon. 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. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 



Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
 

o § 20- 1 punkt m om oppretting av eiendom, festegrunn, arealoverføring mm.   
Endringer av eiendom skal vurderes etter byggesaksdelen i plan og bygningslova for å sikre 
medvirkning og for å unngå at det opprettes eiendom i strid med plan eller som ikke er egnet til 
formålet ( § 26-1). Det skal også vurderes i henhold til muligheter for infrastruktur, vann, avløp 
(kap. 27) og sikkerhet og miljø (kap. 28)  

 
 

 Lov om eigedomsregistrering (Matrikkeloven) § 6 om krav til oppmåling. 
 

 Jordloven § 1 formål, og § 12 om deling av landbrukseiendom. § 1 seier at arealressursane 
bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området 
og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg 
bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  
 

 
Etter § 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.» 
 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 
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 
Landbruk: 
Søknaden behandles etter jordlovens bestemmelser om deling. Vurderingene der er vil også 
være av betydning for vurderingene av dispensasjon fra planformålet som er LNF. Kvænangen 
kommune behandler slike delingssaker felles for jordloven og plan og bygningsloven.  
 
Eiendommen har drivverdige jord og skogressurser, men den mangler bygninger. Den er derfor 
best egnet som tileggsareal til andre gårdsbruk, og det kan ikke påregnes at den kommer i 
selvstendig drift igjen. Formålet med delingsbestemmelsen i jordloven er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Omsøkt deling som 
omfatter ca 1,3 dekar med gjengrodd innmarksbeite og et naust av eldre dato er ikke av vesentlig 
betydning for driftsgrunnlaget på eiendommen. Videre så har den relativt lang grense mot sjø med 
gode dybdeforhold. Kjøperen (Alfon Jakobsen) som eier gnr/bnr 15/11 så er situasjonen en annen. 
Det er en stor landbrukseiendom med store jord og skogressurser og den har også lang grense til sjø, 
men det er langgrunt og mindre egnet for å ha båt her. Kjøp av omsøkt tomt som tilleggsareal ville 
derfor gi eiendommen en bedre tilkommst til sjø. Samtidig som det også omfatter en hel teig som er 
avskjært fra bruk nummer en mens den ligger inntil bruk nummer 11. Dette vil derfor bidra til å 



styrke ressursgrunnlaget på bruk nummer 11 og samle ressurser på en stor og drivverdig 
landbrukseiendom. Kjøper ønsker derimot ikke at dette arealet skal innlemmes i 
landbrukseiendommen, men at den skal være en selvstendig nausttomt som er fritt omsettelig.  
 
Hensynet til bosetting kan også være av betydning i denne saken. God adkommst til sjø kan på lang 
sikt være en viktig faktor for fast bosetting og drift på bnr. 11.   
 
Hensynet til landbruk er på ingen måte til hinder for deling etter jordloven og dispensasjon fra 
planformålet, men det forutsettes at parsellen legges til landbrukseiendommen bnr 11.  
 
Reindrift:  
Tomtene ligger i tilknytning til bebyggelse og innmark, og berører ikke reindriftsinteresser. 
 
Kulturminner: 
Riksantikvaren sine WMS-kart for fredakulturminner er undersøkt på 
WWW.kulturminnesøk.no.  Det er ikke registrert freda kulturminner som berøres av omsøkt 
tomt. Det er registrert ei hustuft fra middelalderen like over fylkesvegen. 

 
 
Risikovurdering: 
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. 
 
Tomten ligger i et område som er kartlagt med moreneavsetninger i NGU sine løsmassekart. 
Den ligger under marin grense og det må påregnes at de finnes lag med leire og andre dårlige 
masser i området. Det er likevel ikke av vesentlig betydning i saken da en fradeling ikke 
medfører større masseforflytninger og store nybygg.   
 
Miljø: 
Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase og artsdatabanken sitt kart. På den omsøkte 
parsellen eller i området er det ikke registrert rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet 
eller kritisk truet. 
 
Kravene i Naturmangfoldlova § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold til 
omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som 
påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 til 
anvendelse. Vi har mye jordbruksareal og bygdenær utmark i tidlige gjengroingsfaser både i 

http://www.kulturminnes%C3%B8k.no/


umiddelbar nærhet og generelt i Nord-Troms. § 10 om samlet belastning på enkelte naturtyper og 
økosystem tillegges dermed ikke stor vekt i denne saken. §§ 11 og 12 er lite relevante og vurderes 
ikke nærmere. 
 
 
Friluftsliv:  
Friluftsinteressene i området er små og bare av lokal verdi.  
 
Avkjørsel/adkomst: 
Eksisterende veg benyttes som adkommst. Det er også nedfelt bestemmelser om dette i 
jordskiftedommen.   
 
 

Oppsummering og samla vurdering 
Omsøkt tomt ligger i kommuneplanen sin arealdel som LNF-B område. Bestemmelsene til planen 
sier at dette er områder med verdier for landbruk og miljø, og det skal være en restriktiv holdning til 
spredt bebyggelse. Det finnes imidlertid mindre, avgrensa områder innafor sona hvor slik 
bebyggelse kan plasseres etter nærmere vurdering. Delingen vil i liten grad medføre negative 
konsekvenser, men det er ønskelig at tomten innlemmes landbrukseiendommen som kjøper eier 
gnr/bnr 15/11. Dette vil gi en svært god helhetsløsning og samle arealressursene på drivverdige 
landbrukseiendommer i tråd med jordloven. Dette er en prinsippiell vurdering og saken løftes derfor 
opp til utvalget for å ta endelig stilling til om det kan godtas en selvstendig nausttomt her eller om 
det skal settes krav om at den slås sammen med bruk nummer 11. 
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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    

Svenn Erik Fresti 
andersenevy@hotmail.com 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 75/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/312-14 2140/2017 V00 05.09.2017 

 

Søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel- Svenn Erik Fresti 

 
Saksopplysninger:  
Det søkes om dispensasjon til å spre naturgjødsel på enga etter den 1. september. Dette 
begrunnes med sein slått, høstbeite, mye nedbør og bløte jorder store deler av sesongen mm.  
 
2003-07-04 nr. 952: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Sier følgende om 
spredetidspunkt:  
  
Spredning av gjødselvarer av organisk opphav er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. 
november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark. 
 
Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i 
vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres 
senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen iht. tredje ledd. 
 
Kommunen kan på vilkår av at kommunens klimatiske forhold og vannkvaliteten i kommunens 
vassdrag tillater det, ved forskrift eller enkeltvedtak, tillate en senere frist for spredning uten 
nedmolding/nedfelling enn 1. september, men ikke senere enn 1. oktober. 
 
 
Vurderinger: 
Det er levert en begrunnet søknad og det er viktig å frigjøre plass i gjødsellageret før vinteren.   
 
Adgang til å søke dispensasjon fra forskrift om spredning av gjødsel er knyttet til enkelttilfeller 
hvor for eksempel klimatiske forhold, eller andre gyldige årsaker gjør det umulig å spre gjødsla i 
den ordinære vekstsesongen. 
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Gjødselvareforskriften legger opp til at gjødsel skal spres tidlig i vekstsesongen slik at 
næringsstoffene fanges opp av planteveksten og inngår i avlingen som høstes. Ved sein 
spredning så vil man få et større tap av næringsemner. Dette kan medføre forurensning av 
vassdrag og tap av næringsemner er i alle tilfeller et økonomisk tap. I dette tilfellet så er 
konsekvensene av sein spredning nokså begrenset. Spredearealene ligger nær sjø og drenerer 
ikke til større vassdrag. Videre så er det fortsatt noe vekst i gresset utover høsten.  De siste 
dagene har været også bedret seg slik at jorden tørker noe opp.  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav  §§ 23 og 31 gir Kvænangen 
kommune Svenn Erik Fresti tillatelse til å spre husdyrgjødsel på åpen eng frem til 20 september 
2017.  
 
Det settes følgende vilkår: 

 Spredning av gjødsla skal ikke skje på snødekt eller frossen mark, eller ved større 
nedbørsmengder.  

 Gjødslingen skal tilpasses arealets gjødslingsbehov i henhold til gjødselplanen.  
 Ved spredning i nærheten av boliger skal det tas rimelig hensyn til luktulemper og 

ulemper som følge av partikkelspredning, jfr. forskrift § 24 pkt. 3. 
 
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 
 
 



 

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. 69/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/113-2 1999/2017 600 16.08.2017 

 

Fradeling av tomt til eksisterende bolig på festegrunn gnr/bnr/fnr 33/1/18 
Carol Kjellmann 

 
Saksopplysninger:  
Statskog SF søker om tillatelse til deling av eiendom gnr/bnr 31/1. Formålet er innløsning av 
festetomt gnr/bnr/fnr 33/1/18. Festeforholdet ble inngått i 1966.  Det søkes om tomt ca. 1500 m2. 
Tomta er bebygd med bolig og ligger i Kvænangsbotn. Omsøkt tomt ligger i område satt til 
boligformål i kommuneplanens arealdel. Området er ikke regulert, men bebygd med en rekke 
boliger fra tidligere og området har felles vei og vann. Tomta er ikke målt opp tidligere, men 
omtrentlige grenser er vist i matrikkelkartet. 
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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 
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. 
 
Tilstøtende naboer er varslet, og det er ikke kommet merknader.   
 
Vurderinger: 
Bruken av området vil ikke forandre seg ved en fradeling til selvstendig grunneiendom. 
Eksisterende festetomt er markert med grenser i matrikkelen som ser ut til å samsvare nokså bra 
med faktisk bruk og hensiktsmessig størrelse.   
 
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 
aktsomhetsområder for skred. Det er eksisterende adkommst fra fylkesvegen via felles veg og 
eiendommen er tilknytta kommunalt vannverk og har eget privat avløp.  
 
Saken anses å ikke berøre regionale sektorinteresser 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 
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eller landbruksinteresser, tillates deling som omsøkt. Plansituasjonen vurderes derfor ikke nærmere 
selv om det ikke foreligger reguleringsplan for området.   
 
Søknaden kom inn i mars 2017. Kvænangen kommune beklager lang saksbehandlingstid.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1, pkt m) innvilger Kvænangen kommune søknad 
om deling av gnr/bnr 33/1 for innløsning av festetomt gnr/bnr/fnr 33/1/18. Totalt areal vil være 
omlag 1500 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: 
Det er krav om oppmåling av nye tomter. 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. 19265,-. 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 
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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    

Per-Erik Bjørnstad 
Rødsvingelveien 27 
9516  ALTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 71/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/314-17 2032/2017 600 21.08.2017 

 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og fradeling av nausttomt til Per-
Erik Bjørnstad- gnr/bnr 31/4 

 
Saksopplysninger:  
Per-Erik Bjørnstad har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for Perten til fradeling av 
nausttomt på eiendom gnr/bnr 31/4. Eiendommen ligger i Storbukta. Omsøkt tomt ligger like ved 
naustområde på nedsida av fylkesvegen og skal erstatte eksisterende nausttomt, gnr/bnr 31/72 
som ikke egner seg til bygging pga dårlige grunnforhold med bløt leire. Omsøkt tomt er markert i 
kart og vist med blått omriss på flybildet. 
 
Gnr/bnr: 31/4  
Søker: Kjell Abrahamsen 
Erverver: Per-Erik Bjørnstad 
Størrelse: ca 40 m2. 
Markslag/arealtype: Overflatedyrka mark.  
Formål: Naust 
Planstatus: Omsøkt tomt omfattes av reguleringsplan for Perten hyttefelt. Planstatus er 
friluftsområde. Bestemmelsene til planen sier at det skal ikke settes opp bygg eller installasjoner 
som er til hinder for allmennheten ferdsel i området. Gjerder på kulturbeiter skal fjernes.  
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Søkers begrunnelse: 



 
 Side 3 av 3

Søker eier nausttomt like i nærheten. Denne tomta er ikke egnet til bygging pga bløt leire og 
fuktdrag. For å kunne bygge på den eksisterende tomta må det gjøres omfattende grunnarbeider, 
noe som er i strid med reguleringsplanen og vil kunne medføre fare og ulemper for eksisterende 
naust på nabotomtene. Flytting av tomta vil gi en bedre løsning og medføre mindre grunnarbeid 
og ulemper for nabobebyggelse.   
 
Søknaden krever behandling i henhold til følgende regelverk: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
o § 1-8 om forbudet mot bygging i 100 metersbeltet i strandsonen,  

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

o §§ 19-1 og 19-2. om dispensasjon fra planer og bestemmelser i plan og 
bygningsloven. Dispensasjon krever særskilt søknad. Naboer skal varsles og regionale og 
statlige myndigheter skal gis anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon. Dispensasjon kan 
ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg  

o må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det 
kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
 

o § 20- 1 punkt m om oppretting av eiendom, festegrunn, arealoverføring mm.   
Endringer av eiendom skal vurderes etter byggesaksdelen i plan og bygningslova for å sikre 
medvirkning og for å unngå at det opprettes eiendom i strid med plan eller som ikke er egnet til 
formålet ( § 26-1). Det skal også vurderes i henhold til muligheter for infrastruktur, vann, avløp 
(kap. 27) og sikkerhet og miljø (kap. 28)  
 

 Lov om eigedomsregistrering (Matrikkeloven) § 6 om krav til oppmåling. 
 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 
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). 

 
 
Vurderinger: 
Tiltaket omfatter en mindre justering av plassering av et naust i forhold til vedtatt 
reguleringsplan. Kommunen vurderer at sektormyndighetene ikke berøres i vesentlig grad, og 
saken er derfor ikke sendt på høring. De nærmeste naboene er varslet og de har ikke kommet 
med innvendinger. Adkomsten blir uendret.   
 
Kulturminner: 
Riksantikvaren sine WMS-kart for fredakulturminner er undersøkt på NIBIO sin portal «Kilden». 
Det er ikke registrert freda kulturminner som berøres av omsøkte tomter.  
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Risikovurdering: 
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. 
 
Tomten ligger under marin grense på marine avsetninger. Det opplyses i søknaden at det er 
dårlige masser i området. Dette tilsier at bygging ikke bør tillates her uten at det foreligger 
tilstrekkelig fagkyndig vurdering og undersøkelse av disse forholdene. Søknaden fremmes 
primært for å redusere risikoen for problemer med massene i grunnen. Det er planlagt at 
fundamenteringsarbeidet skal gjøres så lett som mulig ved at naustet settes på påler. Kommunen 
har vurdert at risikoen for leirras vil være marginal ved å sette opp en lett bygning som et naust 
på inntil 20 m2 dersom det ikke gjøres vesentlige masseforflytninger og grunnarbeid. 
Grunnforholdene bør derfor ikke være til hinder for å etablere omsøkt tomt, og det vil være en 
bedre løsning enn å bygge på gnr/bnr 31/72.   
 
Alta kraftlag har ei 22 kv linje som passerer området. Byggegrensa her er 6 meter. Plasseringa av 
omsøkt tomt tilsier at naustet kan plasseres omlag 6 meter fra linja. Eventuell dispensasjon kan 
også være aktuelt da det er snakk om en bygning som ikke skal benyttes til varig opphold.     
 
Landbruk: 
Omsøkt tomt ligger på dyrka mark, men området er regulert til andre formål enn landbruk 
(friluftsformål). Jordlovens bestemmelser om omdisponering og deling gjelder også da den 
aktuelle parsellene er på er dyrka mark og på en landbrukseiendom og ikke er regulert til 
byggeformål. Den tillegges likevel ikke vekt i behandlingen da reguleringsformålet har satt 
landbruksinteressene til side.  
 
Miljø: 
I bestemmelsene til friluftsområdet står det blant annet at det ikke skal settes opp bygg eller 
installasjoner som er til hinder for almennhetens ferdsel i strandsonen. Plan og bygningslovens § 1-8 
legger også føringer for at allmenne interesser skal veies særlig tungt i strandsonen. Tiltaket vil 
medføre at område regulert til friluftsformål privatiseres gjennom at naustområdene får større total 
utstrekning da tomten flyttes fra en samlet rekke på fire naust til et frittstående naust 15 meter unna. 
Det vil også bli noe mer uryddig i landskapet. Konsekvensene er likevel små da det totale omfanget 
av naust, samt størrelser og utforming forblir uendret i forhold til reguleringsplan.  
  
Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase og artsdatabanken sitt kart. På den omsøkte 
parsellen eller i området er det ikke registrert rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet 
eller kritisk truet. Kravene i Naturmangfoldlova § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra 
ivaretatt i forhold til omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige 
naturverdier som påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var 
prinsippet i § 9 til anvendelse. Vi har mye jordbruksareal i tidlige gjengroingsfaser både i umiddelbar 
nærhet og generelt i Nord-Troms. § 10 om samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem 
tillegges dermed ikke stor vekt i denne saken. §§ 11 og 12 er lite relevante og vurderes ikke nærmere. 
 
Samlet vurdering: 
Konsekvensene av å dispensere fra planen og opprette en ny nausttomt på bedre grunn synes å 
være små, samtidig som det vil redusere faren for at leirmassene skal sige og medføre ulemper på 
naustbebyggelsen i fremtiden. Søknaden kan derfor innvilges.    
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Vedtak: 
 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 40 m2 fra eiendom gnr/bnr 31/4. Arealet skal 
benyttes til nausttomt og skal erstatte gnr/bnr 31/72. Kart fremgår av saksutredningen.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Omdisponering av dyrka mark og deling godkjennes jfr jordlovens §§ 9 og 12  
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1 og 28-1 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 1-8 og 

19-2.  
 
Det settes følgende vilkår: 
 Gnr/bnr 31/72 slettes når ny tomt blir opprettet. 
 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt. 
 Av hensyn til grunnforholdene forutsettes det at framtidig bygg skal ha lett fundamentering 

uten vesentlig masseforflyting eller fylling.  
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

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

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk, samt reguleringsplanens 
bestemmelser. Det skal ikke brukes farger på tak eller vegg som skiller seg ut fra 
omgivelsene på en negativ måte. 

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt fradeling vil være en bedre løsning enn tomta som 
er fastsatt i reguleringsplanen pga bløt leire og dårlig byggegrunn på eksisterende nausttomt 
(gnr/bnr 31/72). Konsekvensene for landbruk, natur, kulturmiljø, friluftsliv og øvrige interesser 
synes å være små. Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 fremgår av saksutredningen 
 
 
 
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 saksbehandling, oppmåling, matrikkelføring og tinglysing. Til 
sammen utgjør dette kr. 17735,-. Etter at oppmålingen har funnet sted, vil kommunen føre endringen i matrikkelen 
tinglyse den nye eiendommen som en egen grunneiendom. Det vil sendes ut matrikkelbrev som dokumentasjon, og 
tomten kan eventuelt skjøtes over til ny eier. 
 
 
Med hilsen 
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Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur 
 
 
 

Kopi til: 
Kjell Abrahamsen Leirbakken 18 9515 ALTA 
Fylkesmannen i Troms e-post   
Norges vasdrags og energidirektorat e-post   
Troms Fylkeskommune, Kulturetaten e-post   
Sametinget e-post   

 



 

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 
Pb 63 Sentrum 
7801  NAMSOS 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 66/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/154-7 1996/2017 600 15.08.2017 

 

Fradeling av tomt til eksisterende bolig på festegrunn gnr/bnr/fnr 35/1/10 -
Svenn Olav Warth 

 
Saksopplysninger:  
Statskog SF søker om tillatelse til deling av eiendom gnr/bnr 35/1. Formålet er innløsning av 
festetomt gnr/bnr/fnr 35/1/10. Festeforholdet ble inngått i 1994.  Festekontrakten har et 
tomteareal på ca. 1800 m2. Arealet som benyttes i praksis synes å være noe større og det søkes 
om. Det opplyses i søknaden at det tomtearealet avgrenses nøyaktig under oppmåling i felt, og at 
det må påregnes noe økning av arealet. Tomta er bebygd med bolig og ligger i Sørfjord. Omsøkt 
tomt ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tomten er kartfestet og beskrevet i 
festekontrakten fra 1994.  
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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 
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. 
 
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.» 
 
Naboer innen rimelig avstand er varslet.   
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Vurderinger: 
Bruken av området vil ikke forandre seg ved en fradeling til selvstendig grunneiendom. 
Eksisterende festetomt er markert med grenser i matrikkelen som ser ut til å samsvare nokså bra 
med faktisk bruk.   
 
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 
aktsomhetsområder for skred. Det er eksisterende adkommst fra fylkesvegen på tomta og privat 
anlegg for vann og avløp.  
 
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 vesentlige arealmessige endringer i 
eksisterende festeforhold og arealbruk.  
 
Søknaden kom inn i juni 2016. Kvænangen kommune beklager lang saksbehandlingstid.  
 
 
 
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 35/1/10. 
Totalt areal vil være omlag 1800 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: 
Det er krav om oppmåling av nye tomter. 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. 
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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: 
Svenn Olav Warth Kvænangsbotnv. 2589 9162 SØRSTRAUMEN 

 



 

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 
PB 63 Sentrum 
7801  NAMSOS 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 68/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/265-2 1993/2017 600 15.08.2017 

 

Fradeling av tomt til eksisterende bolig på festegrunn gnr/bnr/fnr 35/1/7 - 
Elisabeth Warth Thomassen 

 
Saksopplysninger:  
Statskog SF søker om tillatelse til deling av eiendom gnr/bnr 35/1. Formålet er innløsning av 
festetomt gnr/bnr/fnr 35/1/7. Festeforholdet ble inngått i 1964.  Det søkes om tomt ca. 3400 m2. 
Tomta er bebygd med bolig og ligger i Sørfjord. Omsøkt tomt ligger i LNF-område i 
kommuneplanens arealdel. Tomten er kartfestet i matrikkelen.  
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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 
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. 
 
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.» 
 
Naboer innen rimelig avstand er varslet.   
 
 
Vurderinger: 
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Bruken av området vil ikke forandre seg ved en fradeling til selvstendig grunneiendom. 
Eksisterende festetomt er markert med grenser i matrikkelen som ser ut til å samsvare nokså bra 
med faktisk bruk.   
 
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 
aktsomhetsområder for skred. Det er eksisterende adkommst fra fylkesvegen på tomta og privat 
anlegg for vann og avløp.  
 
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 vesentlige arealmessige endringer i 
eksisterende festeforhold og arealbruk.  
 
Søknaden kom inn i juni 2016. Kvænangen kommune beklager lang saksbehandlingstid. 
 
 
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 35/1/7. 
Totalt areal vil være omlag 3400 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: 
Det er krav om oppmåling av nye tomter. 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 
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Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur 
 
 
 

Kopi til: 
Elisabeth Warth Thomassen Kvænangsbotnv. 2577 9162 SØRSTRAUMEN 

 



 

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    

Offroad Finnmark 
rune@offroadfinnmark.no 
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Delegert Teknisk - nr. 57/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/118-168 1862/2017 K01 28.07.2017 

 

Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med Offroad 
Finnmark 

 
Saksopplysninger:  
Arrangementskomiten for «Offroad Finnmark» søker om landingstillatelse med helikopter i 
forbindelse sykkelrittet. Formålet er å formidle levende bilder fra arrangementet. Ferdselen skal 
foregå i tidsrommet 1. - 2. august. Det søkes om generell landingstillatelse i traseen. Rittet går 
gjennom 6 kommuner i Finnmark og Troms og er et årlig arrangement med stor oppsluting. Søker har 
hatt dialog med reinbeitedistriktene.  
 
Landing med helikopter omfattes av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark. Søknaden må  
behandles som dispensasjon i henhold til Lov om motorferdsel § 6. Den sier at kommunen kan  
gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når det foreligger ”særlige grunner”. Ved  
vurdering av særlige grunner vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har  
et nytteformål eller bærer preg av unyttig kjøring og fornøyelse. 
 
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). 
 
Vurderinger: 
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Bruk av helikopter vi kunne gi en vesentlig bedre mediadekning av arrangementet. Dette vil være 
positivt for tilskuere og det vil ha en stor reklameverdi for Kvænangen.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til 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 som tar stor skade av omsøkt flygning. Siden det skal flys 
over store områder er det likevel sannsynlig at miljøverdier, trua arter og naturtyper kan berøres. 
Omsøkt flyging medfører en forbigående forstyrrelse, og så lenge det totale omfanget av 
helikopterflyging og annen forstyrrelse holdes på et begrenset nivå, så vil konsekvensene være små. 
Det er lite sannsynlig at videre vurderinger vil avdekke nye forhold. Føre var prinsippet i § 9 settes 
derfor til side. Det er et begrensa omfang på flygninga. 
 
Friluftslivet berøres av støy, men flygningene vil være kortvarig og vil ikke belaste enkeltområder 
over lenger tid. 
 
Tamreinen kan også bli forstyrra av omsøkt flyging. Spalca reinbeitedistrikt har gått sterkt i mot at 
det skal brukes helikopter. Rittet går gjennom sentrale deler av distriktet. Det vurderes derfor at 
fordelen med bruk av helikopter ikke oppveier de negative konsekvensene for Spalca og hellikopter 
tillates derfor ikke i området mellom Kvænangselva og kommunegrensa øst for Baddervannet. For 
Abborassa sitt område har arrangøren blitt enig om hvordan arrangementet kan gjennomføres til 
minst mulig skade. Kommunen vil likevel presisere at flygingen bare kan gjennomføres i samsvar 
med distriktets synspunkt og at det er løpende dialog i forkant av flygingen. 
 
Kommunen vurderer at det kan være grunnlag for å innvilge en dispensasjon til omsøkt formål for 
deler av traseen. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune «Offroad 
Finnmark» dispensasjon til landing med helikopter. Formålet er filming og overføring av levende 
bilder fra arrangementet. Tillatelsen gjelder 1. og 2. august 2017.  
 
Det tillates ikke flyging i Spalca reinbeitedistrikt sitt område. En grov skisse av traseen fremgår av 
kartet med gul og blå linje. Det tillates ikke landing med helikopter langs den gule delen av traseen.  
 

 
 
Det settes følgende vilkår:  
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 -Det skal bare landes langs sykkeltraseen, og bare i den perioden rittet pågår.  
 -Det skal ikke drives lavtflyging i områdene langt ut fra traseen.  
 -Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.  
 -Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.  
 -Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere.  
 -Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977.  
 - Det skal tas særlig hensyn til tamrein. Det skal ikke flys i Spalca reinbeitedistrikt.  Arrangør 
 skal ha tett dialog med Abborassa reinbeitedistrikt før flyginga tar til. 
  
 
Begrunnelse: Det er vist til et særlig behov. For å få en god mediadekning er det behov for å benytte 
helikopter. Flygingen skal foregår i et viktig tamreinområde. Skadevirkningen for reindrifta kan 
begrenses dersom flyging avtales med utøverne. Naturmangfoldlovens krav i §§ 8- 12 synes å være 
tilstrekkelig ivaretatt. 
 
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 
 
 
 
 

Kopi til: 
Abborassa reinbeitedistrikt e-post   
Fjelltjenesten avd. Storslett e-post   
Reinpolitiet avd. Storslett e-post   
Spalca reinbeitedistrikt e-post   
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor e-post   

 



 

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    

Ivar Bjørklund 
Ivar.bjorklund@uit.no 
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Søknad om tillatelse til å  lande med helikopter i forbindelse med registrering 
av kulturminner ved Badajavri-Ivar Bjørklund 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til å lande med helikopter ved Badajavri i forbindelse med 
befaring og registrering av kulturminner (fangstgroper og boplasser). Arbeidet består av 
oppmåling og fotografering. Søker er ansatt ved Tromsø museum, og feltarbeidet foregår i regi 
av museet. Det søkes om to landinger i tidsrommet 8. -12. juli. Dette innebærer en landing for 
transport inn i området og en landing for å bli hentet ut igjen.  
 
Landing med helikopter omfattes av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark. Søknaden må 
behandles som dispensasjon i henhold til Lov om motorferdsel § 6. Den sier at kommunen kan 
gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når det foreligger ”særlige grunner”. Ved 
vurdering av særlige grunner vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har 
et nytteformål eller bærer preg av unyttig kjøring og fornøyelse. 
 
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). 
 



 
 Side 2 av 2

 
Vurderinger: 
Søker viser til et transportbehov. For å gjennomføre slike feltarbeid på en rasjonell måte er det 
hensiktsmessig å benytte helikopter som transportmiddel. Nermeste bilveg ligger ved 
Suoikkajavri og er 12-15 km unna. Transportbehovet anses å være knyttet til et nytteformål og er 
ikke til fornøyelseskjøring.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til 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 utover kadeverfunn etter rein tatt av jerv. Området ligger langt 
fra bebyggelse og har lite menneskelig ferdsel. Området har en geologi som gir nokså produktive 
fjellarealer, og det er mye fuktig mark og en rik vassdragsnatur. Det er derfor sannsynlig at området 
har en rik fuglefauna og er et viktig område for flere folkesky arter. Det er også et viktig område for 
reindrift. Flygingen skjer i samarbeid med reinbeitedistriktet i området.  
 
Omsøkt flyging medfører en forbigående forstyrrelse, og så lenge det totale omfanget av 
helikopterflyging og annen forstyrrelse holdes på et begrenset nivå, så vil konsekvensene være 
små. Naturmangfoldlovens bestemmelser om krav til kunnskapsgrunnlaget synes å være godt 
nok ivaretatt i forhold til sakens karakter. Det er lite sannsynlig at videre vurderinger vil avdekke 
nye forhold. Føre var prinsippet i § 9 settes derfor til side. Det er et begrensa omfang på 
flygninga. Den samla belastinga er relativt liten. For å begrense skadevirkningen mest mulig 
settes det vilkår om at det ikke skal foregå lavtflyging over områdene og ferdselen skal begrenses 
til rask inn- og utflyging.  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune Ivar 
Bjørklund ved Tromsø museum dispensasjon til landing med helikopter i forbindelse med 
befaring og registrering av kulturminner. Tillatelsen gjelder inntil to landinger ved Badajavri i 
perioden fra dags dato til 8.juli-12. juli 2017, en for transport inn og en for henting. Området er 
markert på kartet.  
 

 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 
 Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. 
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 Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977. 
 Det sak tas særlig hensyn til tamrein og vilt. Det skal derfor ikke foregå lavtflyging over 

områdene og ferdselen skal begrenses til rask inn- og utflyging. 
 Flygingen skal skje i samråd med Spalca reinbeitedistrikt. 

 
 
Begrunnelse: 
Det er vist til et særlig behov. For å få gjennomført feltarbeidet er det behov for å benytte 
helikopter pga. lange avstander. Naturmangfoldlovens krav i §§ 8- 12 synes å være tilstrekkelig 
ivaretatt. 
 
 
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 
 
 

Kopi til: 
Fjelltjenesten avd. Storslett e-post   
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor e-post   
Reinpolitiet avd. Storslett e-post   
Spalca reinbeitedistrikt e-post   

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
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Universitetet i Oslo v/Hans J Kjøll 
Postboks 1028 Blindern 
0315  OSLO 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 53/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/118-159 1567/2017 K01 29.06.2017 

 

Søknad om landing med helikopter i fjella mellom Sørstraumen og Vaddas i 
forbindelse med feltarbeid 

 
Saksopplysninger:  
Hans Jørgen Kjøll har søkt om tillatelse til landing med helikopter i området mellom 
Sørstraumen og Vaddas i Oksfjorddalen. Flygingen omfatter både Kvænangen og Nordreisa, så 
det sendes søknad til begge kommunene. Formålet er geologisk feltarbeid i forbindelse med 
doktorgrad. I tillegg til å bli transportert inn i området så er undersøkelsene avhengig av å bruke 
helikopter for rekognosering og kartlegging av de geologiske formasjonene fra lufta, samt hente 
ut geologiske prøver. Det søkes om tillatelse til 10 turer innenfor perioden 12. juni 29. august. 
Sannsynligvis blir omfanget mindre enn dette. Det er lagt opp til mest aktivitet i  perioden 25-29. 
august. Feltarbeidet bli utført ved utflyvning på morgenen og henting på kvelden.  
 
Bakrgunn for arbeidet 
«Berggrunnenn i deler av Kvænangen og Nordreisa kommune anses for å representere 
overgangen mellom havbunnsskorpe og kontinentalskorpe, altså opprinnelig dannet langs en 
kontinentalrift som over lang tid, sent i prekambrium og videre inn i kambrium (ca 600 millioner 
år siden), utviklet seg til et hav kjent som Iapetushavet. Området representerer en gammel 
analog med likhetstrekk til dagens øst-afrikanske rift-system og Rødehavet, men er kanskje 
enda mer lik overgangen mellom havbunnskorpe og kontinentalskorpe slik vi i dag kjenner den 
ifra Norskehavet. Ettersom denne utviklingen var assosiert med intens vulkanisme vet 
vi fra radiometriske dateringer av smeltebergartene at denne historien er ganske nøyaktig 610 
til 595 millioner år gammel. Bergartene vi ønsker å detaljstudere ble skjøvet inn fra vest i 
forbindelse med den kaldedonske fjellkjededannelsen. l de fleste områder er de opprinnelige 
dannelsesmønstrene for disse bergartene ødelagte i forbindelse med fjellkjededannelsen, men i 
enkelte områder er de opprinnelige forholdene særdeles godt bevart. Deler av Kvænangen og 
Nordreisa kommune er ett av disse områdene, og derfor særdeles verdifullt for detaljerte 
vitenskapelige studier. Denne sonen med bevarte bergarter finnes også innen enkelte områder 
videre mot sørvest, for eksempel i indre Troms (Øvre Dividalen og Rohkunborri nasjonalpark), 
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Torneträsk-Abisko og videre mot Kebnekaise og Sarek i Sverige. Det finnes ingen kjente 
tilsvarende dokumenterte områder andre steder i verden der osean-kontinentovergangen kan 
studeres i tilsvarende detalj. For geovitenskapen er derfor disse områdene unike.» 
 
Undersøkelsene i 2017 vil bestå i å studere og dokumentere bergartene i detalj innen de 
best bevarte områdene. Dette krever noe rekognosering med bruk av helikopter for å skaffe 
nødvendig oversikt og for å velge ut de best egnede lokalitetene. Det vil bli foretatt en skånsom 
prøvetagning ved å ta steinprøver på størrelse med en knyttneve av de ulike bergartene. Disse 
vil bli brukt til dateringer, geokjemisk og mineralogiske analyser for å ytterligere dokumentere 
opprinnelsen til bergartene. På grunn av en relativt kort geologisk feltsesong, behovet for å ta 
oversiktsbilder, graden av blottet grunnfjell og de forholdsvis store avstandene ser søker seg nødt 
til å bruke helikopter som fremkomstmiddel under deler av feltarbeidet. 
 
Landing med helikopter omfattes av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark. Søknaden må 
behandles som dispensasjon i henhold til Lov om motorferdsel § 6. Den sier at kommunen kan 
gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når det foreligger ”særlige grunner”. Ved 
vurdering av særlige grunner vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har 
et nytteformål eller bærer preg av unyttig kjøring og fornøyelse. 
 
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. Luftfartøy omfattes ikke av denne forskriften, men intensjonen om å 
begrense forstyrrelsene av dyreliv og beitedyr i en sårbar periode er likevel et viktig moment i 
saken.  
 
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). 
 
 
 
Vurderinger: 
Søker viser til et transportbehov. For å gjennomføre slike feltarbeid på en rasjonell måte er det 
fornuftig å benytte helikopter som transportmiddel. Transportbehovet anses å være knyttet til et 
nytteformål og er ikke til fornøyelseskjøring.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til 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. Deler av aktuelle områder ligger tett på grensa til 
Navitdalen Landskapsvernområde, men det skal ikke flys innenfor verneområdet. Det skal også  
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flys over store områder, og det er derfor sannsynlig at miljøverdier, trua arter og naturtyper kan 
berøres. Omsøkt flyging medfører en forbigående forstyrrelse, og så lenge det totale omfanget av 
helikopterflyging og annen forstyrrelse holdes på et begrenset nivå, så vil konsekvensene være 
små. Søker innehar erfaring med feltarbeid i sårbar natur, og vil kunne tilpasse flygningen for å 
forstyrre dyrelivet i minst mulig grad. Naturmangfoldlovens bestemmelser om krav til 
kunnskapsgrunnlaget synes å være godt nok ivaretatt i forhold til sakens karakter. Det er lite 
sannsynlig at videre vurderinger vil avdekke nye forhold. Føre var prinsippet i § 9 settes derfor til 
side. Det er et begrensa omfang på flygninga. Den samla belastinga er relativt liten.  
  
Tamreinen kan også bli forstyrra av omsøkt flyging. Det bør derfor settes vilkår om at det berørte 
reinbeitedistriktet kontaktes i forkant av flygingen.  
 
Friluftslivet berøres, men flygningene vil være kortvarig og ikke belaste enkeltområder.  
 
Kommunen vurderer at det kan være grunnlag for å innvilge en dispensasjon til omsøkt formål.  
 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune Hans 
Jørgen Kjøll ved Universitetet i Oslo dispensasjon til landing med helikopter i forbindelse med 
feltregistreringer. Tilatelsen gjelder inntil ti landinger i fjellområdet mellom Navitdalen og 
Sandnesdalen i nærheten av kommunegrense mot Nordreisa i perioden fra dags dato til 29.08  
2017. Området er markert på kartet.  
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Det settes følgende vilkår: 
 Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 
 Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. 
 Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977. 
 Det skal tas særlig hensyn til tamrein. Fávrrosorda reinbeitedistrikt v/Johan Isak Eira skal 

kontaktes på tlf. 95152851/e-post distrikt35@outlook.com i god tid før flyginga tar til.  
 

Begrunnelse: 
Det er vist til et særlig behov. For å få gjennomført forskningsarbeidet er det behov for å benytte 
helikopter både for å få nødvendig oversikt over området og for å transportere utstyr. Alternativ 
til motorisert transport ikke synes realistisk. Tiltaket foregår i et viktig tamreinområde i en tid der 
tamrein og naturlig fauna er sårbar for forstyrrelser. Skadevirkningen for reindrifta kan begrenses 
dersom flyging avtales med utøverne. Naturmangfoldlovens krav i §§ 8- 12 synes å være 
tilstrekkelig ivaretatt. 
 
 
 
 
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 
 
 

Kopi til: 
Fjelltjenesten avd. Storslett e-post   
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor e-post   
Reinpolitiet avd. Storslett e-post   
Statskog SF v/Fjelltjenesten    
Favrrosorda reinbeitedistrikt e-post   
Nordreisa kommune e-post   
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