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PS 1/18 Klage på vedtak om oppfølging av konsesjonsvilkår på gnr/bnr 22/1 
Gert Krodemanch 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  
 

Behandling: 
Etatsleder NUT, Jan Inge Karlsen fratrådte ved behandlingen av saken. 
 
Trine Kaasen, Børre Solheim og Bjørnar Eriksen stilte spørsmål om egen inhabilitet. Utvalget 
erklærte de tre inhabile. Utvalget ble derfor ikke vedtaksdyktige. 
 
Det kalles inn til et ekstra møte i teknisk utvalg for behandling av sak 1/18 
 

Vedtak: 
Det kalles inn til et ekstra møte i teknisk utvalg for behandling av sak 1/18 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Klage fra Iren Bendvold Krodemansch og Gert Norbert Krodemansch datert 04.desember 2017 
på vedtak i teknisk utvalg sak 56/17 tas ikke til følge.  Det foreligger ikke avgjørende nye moment 
i klagene. 
 
 Kvænangen kommune opprettholder vedtak fra 30.11.2017 i Teknisk utvalg saknr. 56/17. Saken 
sendes Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33 og FOR-2003-12-08-1479 Overføring av myndighet 
til kommunene m.fl. § 8. 
 

PS 2/18 Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 44/13- Nord-Troms 
Jordskifterett 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 177 dekar fra eiendom gnr/bnr 44/13 
inkludert våningshus og fjøs. Delingen medfører ingen endring av planstatus. Arealet skal 
benyttes til uendret formål (LNF). 
 
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 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 
 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Arealet som deles i fra blir en del av samme driftsenhet som gnr/bnr 44/7.  
 

Vedtaket begrunnes med at de driftsmessige ulempene er begrenset sett i lys av at arealet som 
dels i fra styrker ressursgrunnlaget på naboeiendommen og det ikke ligger i et «kjerneområde» 
for landbruk.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 177 dekar fra eiendom gnr/bnr 44/13 
inkludert våningshus og fjøs. Delingen medfører ingen endring av planstatus. Arealet skal 
benyttes til uendret formål (LNF). 
 
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 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 
 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Arealet som deles i fra blir en del av samme driftsenhet som gnr/bnr 44/7.  
 

Vedtaket begrunnes med at de driftsmessige ulempene er begrenset sett i lys av at arealet som 
dels i fra styrker ressursgrunnlaget på naboeiendommen og det ikke ligger i et «kjerneområde» 
for landbruk.  

PS 3/18 Søknad om konsesjon fr erverv av gnr/bnr 44/10 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Med hjemmel i Konsesjoonslovens §§ 1 og 9 gir Kvænangen kommune Kjell Roar Robertsen (f. 
27.12.1958) konsesjon til erverv av eiendommen Nyvoll, gnr/bnr 44/10.  
  
Med hjemmel i § 11 settes følgende vilkår: 

 Jordbruksarealene skal drives og holdes i hevd i tråd med jordlovens bestemmelser. Dette 
innebærer at de skal leies ut til andre brukere som eventuelt ønsker dem som tilleggsareal for 
jordbruksdrift dersom ikke eier driver dem selv eller planter skog på arealene etter lovlig 
omdisponering. Som ny eier må du ta stilling til ette innen ett år jfr. Jordlovens § 8.  

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

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at ervervet gir en driftsmessig god løsning og medfører bedre 
drift av arealressursene. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Konsesjoonslovens §§ 1 og 9 gir Kvænangen kommune Kjell Roar Robertsen (f. 
27.12.1958) konsesjon til erverv av eiendommen Nyvoll, gnr/bnr 44/10.  
  
Med hjemmel i § 11 settes følgende vilkår: 

 Jordbruksarealene skal drives og holdes i hevd i tråd med jordlovens bestemmelser. Dette 
innebærer at de skal leies ut til andre brukere som eventuelt ønsker dem som tilleggsareal for 
jordbruksdrift dersom ikke eier driver dem selv eller planter skog på arealene etter lovlig 
omdisponering. Som ny eier må du ta stilling til ette innen ett år jfr. Jordlovens § 8.  

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

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at ervervet gir en driftsmessig god løsning og medfører bedre 
drift av arealressursene. 
 

PS 4/18 Ny behandling av søknad om dispensasjon for fradeling av tomter til 
fritidsformål gnr/bnr 27/16- Geir Arild Pedersen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 avslår Kvænangen kommune søknad fra Geir Arild 
Pedersen om dispensasjon til fradeling av tomter til fritidsformål på gnr/bnr 27/16.  
Det er ikke et tilstrekkelig samfunnsmessig behov for å etablere hytter på omsøkt parsell, og tiltaket 
er i strid med kommunens retningslinjer for fritidsbebyggelse, samt at det begrenser reinens ferdsel i 
området. 
 



 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 avslår Kvænangen kommune søknad fra Geir Arild 
Pedersen om dispensasjon til fradeling av tomter til fritidsformål på gnr/bnr 27/16.  
Det er ikke et tilstrekkelig samfunnsmessig behov for å etablere hytter på omsøkt parsell, og tiltaket 
er i strid med kommunens retningslinjer for fritidsbebyggelse, samt at det begrenser reinens ferdsel i 
området. 
 
 
 

PS 5/18 Søknad om dispensasjon fra plan for fradeling av tilleggsareal til 
boligtomt- gnr/bnr 13/4- Nils Arnold Nilsen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Teknisk utvalg gjør oppmerksom på at Geotekniske 
undersøkelser, kan bli påkrevd ved en eventuell søknad om tillatelse til tiltak. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 2500 m2 fra eiendom gnr/bnr 13/4. Arealet 
skal benyttes til tilleggsareal til boligtomt (gnr/bnr 13/134).  
 
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 og 28-1 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens § 1-8 

og 19-2.  
 
 
Det settes følgende vilkår: 
 Eventuelle søknadspliktige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt. 
 Det må søkes statens vegvesen om tillatelse til flytting av avkjørsel fra europavegen.   
 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 avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling vil bidra til bedre avkjøringsforhold fra 
eksisterende boligtomt samtidig som konsekvensene for landbruk, reindrift, natur, kulturmiljø 
og friluftsliv er moderate. Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 fremgår av 
saksutredningen 



 
Teknisk utvalg gjør oppmerksom på at Geotekniske undersøkelser, kan bli påkrevd ved en 
eventuell søknad om tillatelse til tiltak. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 2500 m2 fra eiendom gnr/bnr 13/4. Arealet 
skal benyttes til tilleggsareal til boligtomt (gnr/bnr 13/134).  
 
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 og 28-1 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens § 1-8 

og 19-2.  
 
 
Det settes følgende vilkår: 
 Eventuelle søknadspliktige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt. 
 Det må søkes statens vegvesen om tillatelse til flytting av avkjørsel fra europavegen.   
 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 avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling vil bidra til bedre avkjøringsforhold fra 
eksisterende boligtomt samtidig som konsekvensene for landbruk, reindrift, natur, kulturmiljø 
og friluftsliv er moderate. Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 fremgår av 
saksutredningen 
 
 

PS 6/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte 
gnr/bnr 44/11- Tor Farstad 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til hytte på gnr/bnr 44/11 (Valan). 
 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 



Trase: Fra Bærsletta 7 og langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til 
hytte på gnr/bnr/fnr 44/11. Ferdselen skal følge den vanlige 
snøscootertraseen. Traseen fremgår av kartet på slutten av 
saksutredningen. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Tor Einar Farstad 
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  
Originalvedtaket må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen 
skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

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

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

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til hytte på gnr/bnr 44/11 (Valan). 
 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Fra Bærsletta 7 og langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til 

hytte på gnr/bnr/fnr 44/11. Ferdselen skal følge den vanlige 
snøscootertraseen. Traseen fremgår av kartet på slutten av 
saksutredningen. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Tor Einar Farstad 
 



Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  
Originalvedtaket må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen 
skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

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

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

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 
 

PS 7/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med 
skredkurs - Hans A. Josefsen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Utvalget er positiv til skredkurs. Det oppfordres til å søke 
innenfor gjeldende regelverk. 
 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. §6 avslår 
Kvænangen kommune søknad fra Hans A. Josefsen om dispensasjon fra motorferdselloven for 
kjøring med snøscooter i forbindelse med skredkurs.   



 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
Utvalget er positiv til skredkurs. Det oppfordres til å søke innenfor gjeldende regelverk 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. §6 avslår 
Kvænangen kommune søknad fra Hans A. Josefsen om dispensasjon fra motorferdselloven for 
kjøring med snøscooter i forbindelse med skredkurs.   
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

PS 8/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte 
på gnr/bnr 46/9 - Martin Jakobsen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland  
på gnr/bnr 46/9 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/9 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på 

gnr/bnr/fnr 46/9. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. 
Traseen fremgår av kartet på slutten av saksutredningen. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/9 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 
benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Martin Jakobsen 
Øyvind Jakobsen 
Beate Jakobsen 
Sonder Jakobsen 
Sofie Jakobsen 

Type kjøretøy  Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  



og antall:  Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

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

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

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland  
på gnr/bnr 46/9 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/9 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på 

gnr/bnr/fnr 46/9. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. 
Traseen fremgår av kartet på slutten av saksutredningen. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/9 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 
benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Martin Jakobsen 



Øyvind Jakobsen 
Beate Jakobsen 
Sonder Jakobsen 
Sofie Jakobsen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

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

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

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 

PS 9/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte 
gnr/bnr/fnr 46/12/3 - Morten Andreas Isaksen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland  
på gnr/bnr/fnr 46/12/3 i Kvænangen.  
 



Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/12 til fritidsbolig på festenummer 
3 på samme eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på 

gnr/bnr/fnr 46/12/3. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. 
Traseen fremgår av kartet i saksutredningen. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/12 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 
benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Morten Andreas Isaksen 
Svein Tore Isaksen 
Kristian Isaksen 
Roald Isaksen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

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

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

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland  
på gnr/bnr/fnr 46/12/3 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/12 til fritidsbolig på festenummer 
3 på samme eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på 

gnr/bnr/fnr 46/12/3. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. 
Traseen fremgår av kartet i saksutredningen. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/12 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 
benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Morten Andreas Isaksen 
Svein Tore Isaksen 
Kristian Isaksen 
Roald Isaksen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

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

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

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 



 
 
 
 

PS 10/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.02.2018  
 

Behandling: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
 



RS 1/18 Korrigeringer av søknad om produksjonstilskudd etter kontroll- 
Kurt Solheim 

RS 2/18 Korrigeringer i søknad om regionalt miljøtilskudd etter kontroll 

RS 3/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven pga 
bevegelseshemming- ***** ***** 

RS 4/18 1943/28/12. Graving av vannledning 

RS 5/18 Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark til 
hytte i Valan-Ramona Soleng Thomassen. 

RS 6/18 Søknad på brøytetilskudd 

RS 7/18 Søknad om tilskudd til brøyting 

RS 8/18 Fradeling av tomt til eksisterende bolig på festegrunn 1943/33/1/25 -
Jan Nikolai Pettersen 

RS 9/18 1943/13/72. Søknad om rammetillatelse. Skole. 

RS 10/18 1943/27/41. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 
Midlertidig brakke 

RS 11/18 1943/35/2/1 Ferdigattest 

RS 12/18 1943/13/72. Søknad om igangsettingstillatelse. Skole 

RS 13/18 1943/9/46. Søknad om rammetillatelse. 


