
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Teknisk utvalg 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 16.02.2018 
Tidspunkt: 09:00-09:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Reidar Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   
   
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Mira Mathiassen Joar Wassnes AP 
Rickard Printz 
Kathrine Pedersen 
Roy Iver Isaksen 

Trine Kaasen 
Børre Solheim 
Sigrun Johansen 

AP 
SV 
SV 

 
Merknader 
Drøfting rundt brøyting av kommunale veier 
Teknisk utvalg hadde en drøfting rundt kommunens praksis rundt brøyting og kom med 
følgende  uttale: 
Teknisk utvalg ber om at kommunen henter inn anbud på brøyting på Spildra, Reinfjorden og 
på Saltnes. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Åsmund Austarheim Konsulent landbruk og utmarksnæring 
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder 
derfor ikke originalunderskrifter.  
 
                                      
                             
 _____________________                                                             _______________________ 
Mira Mathiassen       Kathrine Pedersen 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/18 Klage på vedtak om oppfølging av 
konsesjonsvilkår på gnr/bnr 22/1 Gert 
Krodemanch 

 2015/243 

 
 

PS 11/18 Klage på vedtak om oppfølging av konsesjonsvilkår på gnr/bnr 22/1 
Gert Krodemanch 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 16.02.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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. 
 
 
 

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. 
 


