
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Teknisk utvalg 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 19.04.2018 
Tidspunkt: 09:00-11:50 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Joar Wassnes Leder H 
Trine Kaasen Medlem AP 
Sigrun Johansen 
Reidar Eilertsen-Wassnes 

Medlem 
Medlem 

SP/KP 
AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Børre Solheim Medlem SP/KP 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Roy I Isaksen Børre Solheim SV 
   
Merknader 
Roy Iversen har ikke fått tildelt nettbrett. Siden han regelmessig er med som vara så er det 
ønskelig at også han får tildelt nettbrett. Alternativt så bør kommunen ha reservebrett/Laptop 
eller utskrift av møteinnkallingene tilgjengelig ved møtestart. Det bør tas en gjennomgang av 
utdelte nettbrett og hente inn igjen de som ligger hos politikere som har fått fritak fra vervene 
sine.   
 
Sak 17/18 ble behandlet først. 
 
-Kjell Johansen har søkt varig fritak fra ledervervet i Teknisk utvalg. Det kom spørsmål om den 
er innvilget og i så fall må det velges ny nestleder. Administrasjonen sjekker og følger opp 
denne saken.  
 
-Vi må få ut flytebrygga i Burfjord så snart som mulig. Det er ikke lenger fare for 
isproblematikk.  
 
-Brøytinga på kaia i Burfjord er for dårlig. Det brøytes bare ei lita stripe, og det er ikke plass til 
parkering og henting av søppel.   
 
 

 
 
 
 
 



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.  
 
                                      
                               
_____________________                                                             _______________________ 
Reidar Eilertsen-Wassnes      Trine Kaasen  

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 12/18 Søknad om akvakulturtillatelse -Etablering av 
forflåte ved Nøklan 

 2015/144 

PS 13/18 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomter 
til bolig og fritidsformål- gnr/bnr 27/11- Invild 
Johnsen 

 2018/126 

PS 14/18 Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd  2015/48 
PS 15/18 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom 

gnr/bnr 31/3- Owe Witte 
 2015/367 

PS 16/18 Beredskap kommunaltekniske anlegg - 
Kvænangen kommune 

 2017/77 

PS 17/18 Framtidig organisering av brannberedskapen i 
Nord-Troms 

 2018/14 

PS 18/18 Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for 
fradeling av tomter til fritidsformål på gnr/bnr 
27/16 -Geir Arild Pedersen 

 2016/365 

PS 19/18 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for etablering av leirduebane på Alteidet 
gnr/bnr 9/5, 9/10 og 9/71 

 2016/321 

PS 20/18 Budsjettregulering Næring, utvikling og teknisk  2017/362 
PS 21/18 Fordelingsstrategi for tilskudd til spesielle 

miljøtiltak i Jordbruket (SMIL-midler) 
 2015/313 

PS 22/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for adkomst til scooterløype- Elias Adolfsen 

 2018/19 

PS 23/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven  
for trekking av skispor i Kjækan 

 2018/19 

PS 24/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven  2018/19 



for transport i forbindelse med sykkelrittet 
"Offroad Finnmark" 

PS 25/18 Referatsaker   
RS 14/18 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for 

transport pga bevegelseshemming- ***** ***** 
X 2018/19 

RS 15/18 1943/33/1/9 fyringsforbud  2018/13 
RS 16/18 1943/25/5 svar på søknad om fritak på feiing og 

tilsynsgebyr 
 2018/13 

RS 17/18 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for 
transport av ved i forbindelse med hogst- John 
Helmer Seljevoll- gnr/bnr 33/3 

 2018/19 

RS 18/18 Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse 
med isfiskekonkurransen "Fjordpilken" i regi av 
Kvænangsbotn Grendehus 

 2018/19 

RS 19/18 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for 
transport av ved i forbindelse med hogst på 
gnr/bnr 28/16 - Leo Ditlefsen 

 2018/19 

RS 20/18 1943/32/1. Søknad om endring av tillatelse.  2017/145 
RS 21/18 1943/27/17. Ferdigattest  2016/204 
RS 22/18 1943/29/52. Søknad om dispensasjon  2017/281 
 
 

PS 12/18 Søknad om akvakulturtillatelse -Etablering av forflåte ved Nøklan 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Teknisk utvalg påpeker en svakhet med grunnlagsdataene. 
Vinddata fra nærmeste målestasjon bør brukes i slike saker. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune tilrår at Marine Harvest Norway AS får innvilget søknaden om endring 
av akvakulturtillatelse for matfisk av laks på lokalitet 15859- Nøklan. Endringen innebærer 
etablering av forflåte på anlegget.  
 
Søknaden er i samsvar med kystsoneplanen.  
 
Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i mer enn 4 uker 16.02.2018 – 16.03.2018 på 
kommunens hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i 
Nord og Norsk Lysningsblad. Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden. 
 



Teknisk utvalg påpeker en svakhet med grunnlagsdataene. Vinddata fra nærmeste målestasjon 
bør brukes i slike saker. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tilrår at Marine Harvest Norway AS får innvilget søknaden om endring 
av akvakulturtillatelse for matfisk av laks på lokalitet 15859- Nøklan. Endringen innebærer 
etablering av forflåte på anlegget.  
 
Søknaden er i samsvar med kystsoneplanen.  
 
Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i mer enn 4 uker 16.02.2018 – 16.03.2018 på 
kommunens hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i 
Nord og Norsk Lysningsblad. Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden. 
 
 
 

PS 13/18 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomter til bolig og 
fritidsformål- gnr/bnr 27/11- Invild Johnsen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Trine Kaasen stilte spørsmål om habilitet. Utvalget stemte over habilitetsspørsmålet og mener 
Trine Kaasen er habil.  
 
Endringsforslag fra H og SP/KP: 
Første og andre avsnitt i innstillingen byttes ut med følgende:  
 
«Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 3000 m2 fra eiendom gnr/bnr 27/11. Arealet 
skal benyttes som tre tomter. Ei tomt til boligformål og to tomter til fritidsformål. Tomta til 
boligformål er markert som tomt nr 2 i søknaden.» 
 
Avstemming:  
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra H og SP/KP fikk 3 stemmer mot 2 
stemmer for administrasjonssjefens innstilling. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 3000 m2 fra eiendom gnr/bnr 27/11. Arealet 
skal benyttes som tre tomter. Ei tomt til boligformål og to tomter til fritidsformål. Tomta til 
boligformål er markert som tomt nr 2 i søknaden. 
 
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, 27-1, 27-2, 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. 
 Adkommst til boligen skal tinglyses. 
 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 moderate. Søknad om 
fradeling til fritidsformål i tilknytning til boligområder er i strid med kommunens retningslinjer 
for fritidsbebyggelse, og det er ikke et tilstrekkelig samfunnsmessig behov for å etablere hytter 
på omsøkte lokaliteter. Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 fremgår av 
saksutredningen.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 1000 m2 fra eiendom gnr/bnr 27/11. Arealet 
skal benyttes som tomt til boligformål. Den er markert som tomt nr 2 i søknaden.  
 
Kvænangen kommune avslår søknad om to tomter til fritidsformål på 27/11. De er markert som 
tomt nr 1 og 3 i søknaden.   
 
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, 27-1, 27-2, 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. 
 Adkommst til boligen skal tinglyses. 
 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 moderate. Søknad om 
fradeling til fritidsformål i tilknytning til boligområder er i strid med kommunens retningslinjer 
for fritidsbebyggelse, og det er ikke et tilstrekkelig samfunnsmessig behov for å etablere hytter 



på omsøkte lokaliteter. Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 fremgår av 
saksutredningen.  
 
 
 

PS 14/18 Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra Teknisk utvalg:  
Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen bes da gi en orientering om forslaget som er lagt 
frem. Det ønskes også tilbakemelding på oppfølging av saken som ble drøftet i Teknisk utvalg 
16. februar 2018 der det ble bestemt at det skulle hentes inn pristilbud på utvalgte strekninger på 
Spildra, Reinfjord og Saltnes.   
Utvalget har også følgende spørsmål til framlegget? 
Er parsellene fastsatt som faste roder, eller kan de deles på annen måte?  
Det bes også om nærmere forklaring på maksimum og minimumsavgrensningen som er gjort 
(150/1200 m) 
 
Endringsforslaget fra Teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen bes da gi en orientering om forslaget som er lagt 
frem. Det ønskes også tilbakemelding på oppfølging av saken som ble drøftet i Teknisk utvalg 
16. februar 2018 der det ble bestemt at det skulle hentes inn pristilbud på utvalgte strekninger på 
Spildra, Reinfjord og Saltnes.   
Utvalget har også følgende spørsmål til framlegget? 
Er parsellene fastsatt som faste roder, eller kan de deles på annen måte?  
Det bes også om nærmere forklaring på maksimum og minimumsavgrensningen som er gjort 
(150/1200 m) 
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Endrings- og tilleggsforslag fra formannskapet: 1 pkt. 2 strykes første setning. Andre setning: 
Årlig avsatt beløp kunngjøres hvert år etter at budsjettet er vedtatt. 
 
Saken sendes til kommunestyret. 

Vedtak: 
Saken sendes til kommunestyret. 
 
 



Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd iverksettes, og gjøres gjeldende fra 1. 
søknadsrunde vårhalvåret 2018.  
 
I pkt. 2 strykes første setning. (Retningslinjer for brøytetilskudd.) 
 
Årlig avsatt beløp kunngjøres hvert år etter at budsjettet er vedtatt. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd iverksettes, og gjøres gjeldende fra 1. 
søknadsrunde vårhalvåret 2018.  
 
 

PS 15/18 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr/bnr 31/3- Owe 
Witte 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1 og 2 avslås konsesjonssøknad fra Owe Witte for å kjøpe 
eiendom gnr/bnr 31/3. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det søkes om å benytte 
eiendommen til fritidsformål og dette ivaretar ikke bosettingshensynet i kommunen.   
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1 og 2 avslås konsesjonssøknad fra Owe Witte for å kjøpe 
eiendom gnr/bnr 31/3. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det søkes om å benytte 
eiendommen til fritidsformål og dette ivaretar ikke bosettingshensynet i kommunen.   
 
 
 

PS 16/18 Beredskap kommunaltekniske anlegg - Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Det arbeides med å etablere en vaktordning fra 01.01.2019 som ivaretar beredskapen ved 
kommunale bygg og anlegg. Kostnader innarbeides i driftsbudsjettet, hvor kostnadene fordeles 
med 50 % på vann- og avløp innenfor selvkost og resterende 50 % på kommunale bygg og 
anlegg.  Det gjennomføres lokale forhandlinger om innhold og omfang av ordningen. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det arbeides med å etablere en vaktordning fra 01.01.2019 som ivaretar beredskapen ved 
kommunale bygg og anlegg. Kostnader innarbeides i driftsbudsjettet, hvor kostnadene fordeles 
med 50 % på vann- og avløp innenfor selvkost og resterende 50 % på kommunale bygg og 
anlegg.  Det gjennomføres lokale forhandlinger om innhold og omfang av ordningen. 
 
 

PS 17/18 Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Brannsjef Nils Arnold Nilsen orienterte om forslaget og prosessen. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 utvide 
brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde brannberedskap. 
Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen inngår 
i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   
  
Kommunestyret godkjenner forslag til revidert samarbeidsavtale 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 utvide 
brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde brannberedskap. 
Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen inngår 
i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   
  
Kommunestyret godkjenner forslag til revidert samarbeidsavtale 
 
 
 
 



PS 18/18 Klage på vedtak om avslag på dispensasjon for fradeling av tomter 
til fritidsformål på gnr/bnr 27/16 -Geir Arild Pedersen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra H:  

 Kvænangen kommune tar klagen til følge og gir søker dispensasjon til fradeling av 
tomter til fritidsformål på gnr/bnr 27/16. 

 Dersom Fylkesmannen har til hensikt å overprøve dette vedtaket, inviterer Kvænangen 
kommune Fylkesmannen på en befaring før en eventuell beslutning blir tatt. 

 
Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Geir Arild Pedersen datert 17.03.2018 på 
vedtak om avslag på dispensasjonssøknad på gnr/bnr 27/16. Det foreligger ikke avgjørende nye 
moment i klagen. 
 
Kvænangen kommune opprettholder vedtak fra sak nr 4/2018 i Teknisk utvalg 08.02.2018.   
 
Saken sendes Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33 og Plan og bygningslovens kap. 19.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Geir Arild Pedersen datert 17.03.2018 på 
vedtak om avslag på dispensasjonssøknad på gnr/bnr 27/16. Det foreligger ikke avgjørende nye 
moment i klagen. 
 
Kvænangen kommune opprettholder vedtak fra sak nr 4/2018 i Teknisk utvalg 08.02.2018.   
 
Saken sendes Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33 og Plan og bygningslovens kap. 19.  
 
 

PS 19/18 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
etablering av leirduebane på Alteidet gnr/bnr 9/5, 9/10 og 9/71 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Kvænangen kommune gir dispensasjon fra planformålet LNF for etablering av leirduebane i  
tilknytning til eksisterende skytebane på Alteidet. Banen skal etableres i samsvar med plan/kart 
framlagt i søknad datert 15.08.2015.  
 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 270 dekar fra eiendom gnr/bnr 9/10. Arealet 
skal benyttes til skytebane.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling og omdisponering 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: 

 Eventuelle søknadspliktige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 
søknaden er behandlet og godkjenning er gitt. 

 Eksisterende leirduebane i Nordbotn skal avvikles.  
 Søker er selv ansvarlig for å få søke godkjenning av skytebaneanlegg etter Forskrift om 

anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner. 
 Søker må også sikre privatrettslig avklaring i forhold til gnr/bnr 9/5. Delingssøknad for 

den parsellen behandles på seinere tidspunkt.  
 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 skyteaktiviteten blir samlet på eksisterende 
skytebaneanlegg på Alteidet og dette gir et bedre tilbud til skyte- og jaktmiljøet i kommunen, 
samtidig som en samling av skyteaktiviteten vil gi mindre total miljøbelastning. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune gir dispensasjon fra planformålet LNF for etablering av leirduebane i  
tilknytning til eksisterende skytebane på Alteidet. Banen skal etableres i samsvar med plan/kart 
framlagt i søknad datert 15.08.2015.  
 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 270 dekar fra eiendom gnr/bnr 9/10. Arealet 
skal benyttes til skytebane.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling og omdisponering 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: 
 Eventuelle søknadspliktige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt. 
 Eksisterende leirduebane i Nordbotn skal avvikles.  
 Søker er selv ansvarlig for å få søke godkjenning av skytebaneanlegg etter Forskrift om 

anlegg av, kontroll med og godkjenning av sivile skytebaner. 
 Søker må også sikre privatrettslig avklaring i forhold til gnr/bnr 9/5. Delingssøknad for 

den parsellen behandles på seinere tidspunkt.  
 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 skyteaktiviteten blir samlet på eksisterende 
skytebaneanlegg på Alteidet og dette gir et bedre tilbud til skyte- og jaktmiljøet i kommunen, 
samtidig som en samling av skyteaktiviteten vil gi mindre total miljøbelastning. 
 
 

PS 20/18 Budsjettregulering Næring, utvikling og teknisk 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Teknisk utvalg vedtar følgende budsjettreguleringer 
 
11800-710-222 Strøm   30000,- 
11980-710-222 Vann/avløp  100000,- 
12123-710-222 Renseanlegg  57000,- 
13720-710-222 Vannanalyser  4000,- 
12460-690-332 Veglys   32000,- 
11800-690-332 Strøm veglys  42000,- 
11850   Forsikring  35000,- 
                                                                        
 
Dette regulere slik: 
195000-620-345 Bruk av bundet driftsfond  200000,- 
195000-621-353 Bruk av bundet driftsfond  100000,- 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Teknisk utvalg vedtar følgende budsjettreguleringer 
 
11800-710-222 Strøm   30000,- 
11980-710-222 Vann/avløp  100000,- 



12123-710-222 Renseanlegg  57000,- 
13720-710-222 Vannanalyser  4000,- 
12460-690-332 Veglys   32000,- 
11800-690-332 Strøm veglys  42000,- 
11850   Forsikring  35000,- 
                                                                        
 
Dette regulere slik: 
195000-620-345 Bruk av bundet driftsfond  200000,- 
195000-621-353 Bruk av bundet driftsfond  100000,- 
 
 
 
 

PS 21/18 Fordelingsstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i Jordbruket 
(SMIL-midler) 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket vedtar Kvænangen 
kommune Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL for 2018 – 2021. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket vedtar Kvænangen 
kommune Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL for 2018 – 2021. 
 
 

PS 22/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for adkomst til 
scooterløype- Elias Adolfsen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling 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 Elias Adolfsen om dispensasjon fra motorferdselloven for 
kjøring med snøscooter fra sjøisen i Sørfjorden til startpunkt for scooterløype på Navit.   
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. §6 avslår 
Kvænangen kommune søknad fra Elias Adolfsen om dispensasjon fra motorferdselloven for 
kjøring med snøscooter fra sjøisen i Sørfjorden til startpunkt for scooterløype på Navit.   
 
 

PS 23/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven  for trekking av 
skispor i Kjækan 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilger 
Kvænangen kommune søknad fra Øyvind Pedersen til bruk av snøscooter til preparering av 
skiløyper for allmenn bruk i Kjækan.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Løypa starter ved Kjækan skole og går opp til «Svineryggen» 

Personer: Øyvind Pedersen 
Jan Arne Jakobsen 
Trond Jensen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy 
om gangen.  

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i 
perioden 5. mai – 30 juni.  
Det kan bare kjøres når det er snøforhold til å opprettholde skiløype. 

Utstyr Prepareringen skal foregå med slodd eller sportrekker. Etter særlig 
tunge snøfall ol. kan dette fravikes dersom det er nødvendig å tråkke 
såle før spor kan trekkes. 

 
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. 



 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. 

 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilger 
Kvænangen kommune søknad fra Øyvind Pedersen til bruk av snøscooter til preparering av 
skiløyper for allmenn bruk i Kjækan.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Løypa starter ved Kjækan skole og går opp til «Svineryggen» 

Personer: Øyvind Pedersen 
Jan Arne Jakobsen 
Trond Jensen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy 
om gangen.  

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i 
perioden 5. mai – 30 juni.  
Det kan bare kjøres når det er snøforhold til å opprettholde skiløype. 

Utstyr Prepareringen skal foregå med slodd eller sportrekker. Etter særlig 
tunge snøfall ol. kan dette fravikes dersom det er nødvendig å tråkke 
såle før spor kan trekkes. 

 
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. 
 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. 

 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen.  
 
 
 
 



PS 24/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i 
forbindelse med sykkelrittet "Offroad Finnmark" 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av ATV i forbindelse med sykkelrittet «Offroad Finnmark» for transport av medieteam, for 
nødtransport i forbindelse med skader og ulykker, samt opprydding av søppel og etterkontroll av 
traseen.   
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: -Fra grensa mot Alta ved høyspentlinja og videre ned Gearbetdalen til Nordbotn.  

-Fra anleggsvegen ved Store Abojavri til kommunegrensa mot Nordreisa ved 
Ravdoaivi (nord for Vilbealesjavri).    
 
Mindre justeringer kan tillates. Omlegging av traseer skal også meldes til kommunen i 
forkant. 
 
All ferdsel skal følge eksisterende kjørespor.  
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Legitimerte funksjonærer i arrangementet. Ledelsen i arrangementkomiteen er 
ansvarlig for at alle som kjører har medbrakt skriftlig dokumentasjon som viser at 
vedkommende er funksjonær på «Offroad Finnmark».   
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder ATV. Antall kjøretøy skal begrenses mest mulig og det kan 
maksimalt benyttes:  
-4 kjøretøy til medieteam 
-4 kjøretøy til nødtransport  
-ett kjøretøy til renovasjon, opprydding og etterkontroll. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i følgende tidsrom:  
28.07.18 – 06.08.18 
 

Hensyn til 
reindrift 

Ferdselen foregår i sentrale reinbeiteområder i distriktene Abborassa og Spalca. De to 
reinbeitedistriktene skal orienteres og gis anledning til å medvirke i planleggingen av 
arrangementet.  

Ferdsel på 
Anleggsvegen til 
Kvænangen 
kraftverk 

Det er egne regler for ferdsel på anleggsvegen til Kvænangen kraftverk. Tillatelsen 
forutsetter at den tilhørende ferdselen på anleggsvegen er klarert med Norges 
vassdrags og energidirektorat (NVE) og Kvænangen kraftverk.  
 

Hensyn til 
friluftsliv og 
miljø 

-Det skal ikke kjøres innenfor grensene til Kvænangsbotn Landskapsvernområde. 
-I Gearbetdalen skal det tas særlig hensyn til friluftsinteressene og stien inn til 
verneområdet. Behovet for kjøring skal vurderes særlig strengt her og omfanget skal 
begrenses. Det skal tas særlig hensyn for å unngå markslitasje og utvidelse av 
kjørespor på bæresvake partier.  

Hensyn til 
anleggsarbeid 
Statnett 

Ferdselen skal foregå i dialog med Statnett.  

 
Generelle vilkår: 



 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 
 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 har behov for å benytte ATV i forbindelse med et spesifikt arrangement som er viktig for 
sykkelsporten og som vil bidra med positiv publisitet for Kvænangen og Finnmark.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av ATV i forbindelse med sykkelrittet «Offroad Finnmark» for transport av medieteam, for 
nødtransport i forbindelse med skader og ulykker, samt opprydding av søppel og etterkontroll av 
traseen.   
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: -Fra grensa mot Alta ved høyspentlinja og videre ned Gearbetdalen til Nordbotn.  

-Fra anleggsvegen ved Store Abojavri til kommunegrensa mot Nordreisa ved 
Ravdoaivi (nord for Vilbealesjavri).    
 
Mindre justeringer kan tillates. Omlegging av traseer skal også meldes til kommunen i 
forkant. 
 
All ferdsel skal følge eksisterende kjørespor.  
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Legitimerte funksjonærer i arrangementet. Ledelsen i arrangementkomiteen er 
ansvarlig for at alle som kjører har medbrakt skriftlig dokumentasjon som viser at 
vedkommende er funksjonær på «Offroad Finnmark».   
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder ATV. Antall kjøretøy skal begrenses mest mulig og det kan 
maksimalt benyttes:  
-4 kjøretøy til medieteam 
-4 kjøretøy til nødtransport  
-ett kjøretøy til renovasjon, opprydding og etterkontroll. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i følgende tidsrom:  
28.07.18 – 06.08.18 
 

Hensyn til 
reindrift 

Ferdselen foregår i sentrale reinbeiteområder i distriktene Abborassa og Spalca. De to 
reinbeitedistriktene skal orienteres og gis anledning til å medvirke i planleggingen av 
arrangementet.  



Ferdsel på 
Anleggsvegen til 
Kvænangen 
kraftverk 

Det er egne regler for ferdsel på anleggsvegen til Kvænangen kraftverk. Tillatelsen 
forutsetter at den tilhørende ferdselen på anleggsvegen er klarert med Norges 
vassdrags og energidirektorat (NVE) og Kvænangen kraftverk.  
 

Hensyn til 
friluftsliv og 
miljø 

-Det skal ikke kjøres innenfor grensene til Kvænangsbotn Landskapsvernområde. 
-I Gearbetdalen skal det tas særlig hensyn til friluftsinteressene og stien inn til 
verneområdet. Behovet for kjøring skal vurderes særlig strengt her og omfanget skal 
begrenses. Det skal tas særlig hensyn for å unngå markslitasje og utvidelse av 
kjørespor på bæresvake partier.  

Hensyn til 
anleggsarbeid 
Statnett 

Ferdselen skal foregå i dialog med Statnett.  

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 
 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 har behov for å benytte ATV i forbindelse med et spesifikt arrangement som er viktig for 
sykkelsporten og som vil bidra med positiv publisitet for Kvænangen og Finnmark.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 

PS 25/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
 



RS 14/18 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport pga 
bevegelseshemming- ***** ***** 

RS 15/18 1943/33/1/9 fyringsforbud 

RS 16/18 1943/25/5 svar på søknad om fritak på feiing og tilsynsgebyr 

RS 17/18 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i 
forbindelse med hogst- John Helmer Seljevoll- gnr/bnr 33/3 

RS 18/18 Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med 
isfiskekonkurransen "Fjordpilken" i regi av Kvænangsbotn Grendehus 

RS 19/18 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i 
forbindelse med hogst på gnr/bnr 28/16 - Leo Ditlefsen 

RS 20/18 1943/32/1. Søknad om endring av tillatelse. 

RS 21/18 1943/27/17. Ferdigattest 

RS 22/18 1943/29/52. Søknad om dispensasjon 


