
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Teknisk utvalg 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 07.06.2018 
Tidspunkt: 09:00-10:30 

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

Medlem 
Medlem 

SP/KP 
AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Joar Wassnes Leder H 
Børre Solheim Medlem SP/KP 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Bjørnar Eriksen Joar Wassnes H 
Kathrine L Pedersen Børre Solheim SV 

 
Merknader 
Reidar Eilertsen-Wassnes fungerte som møteleder. 
Dag Åsmund Farstad orienterte i sak 26 og 27. 

 
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.  
 
                                      
                               
_____________________                                                             _______________________ 
Kathrine L Pedersen       Bjørnar Eriksen 

                                        Saksliste 
 



Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 26/18 Innkomne tilbud på brøyting av utvalgte 
strekninger på Spildra, Reinfjord og Saltnes 

 2015/355 

PS 27/18 Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd  2015/48 
PS 28/18 Klage på vedtak om dispensasjon for fradeling av 

tomter på gnr/bnr 27/11- Ingvild Johnsen 
 2018/126 

PS 29/18 Vedtak fra NVE om bestemmelser for allmenn 
ferdsel med kjøretøy på anleggsvegen i 
Kvænangsbotn 

 2015/339 

PS 30/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport pga ***** ***** 

X 2018/19 

PS 31/18 Referatsaker   
RS 23/18 Melding om oppretting av grunneiendom ved 

sletting av festetomt gnr/bnr/fnr 33/1/3 
 2016/155 

RS 24/18 1943/13/82 opphør av fyringsforbud  2018/13 
RS 25/18 1943/Svar på søknad om tillatelse til handel med 

pyrotekniske varer - Coop Prix Burfjord 
 2018/9 

RS 26/18 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/35/2/5  2017/106 
RS 27/18 1943/Svar på søknad om tillatelse til handel med 

pyrotekniske varer - Materialhandelen AS 
 2018/9 

RS 28/18 1943/13/82 fyringsforbud  2018/13 
RS 29/18 1943/13/95 svar på søknad om fritak på feiing og 

tilsynsgebyr 
 2018/13 

RS 30/18 Fradeling av tomt til eksisterende bolig på 
festegrunn gnr/bnr/fnr 6/2/1- Ove Røe Jensen 

 2016/373 

RS 31/18 1943/19/18. Søknad om tillatelse til tiltak  2016/318 
RS 32/18 Klagebehandling  2015/243 
RS 33/18 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for 

transport pga bevegelseshemming- ***** ***** 
***** 

X 2018/19 

 
 

PS 26/18 Innkomne tilbud på brøyting av utvalgte strekninger på Spildra, 
Reinfjord og Saltnes 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Teknisk utvalg tar innkomne tilbud til orientering. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Teknisk utvalg tar innkomne tilbud til orientering. 
 
 

PS 27/18 Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling med endringen fra formannskapet den 11.04.18 ble 
enstemmig vedtatt. 

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. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Forslag fra Kommunestyret: Saken utsettes til etter at den er behandlet i Teknisk utvalg.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken utsettes til etter at den er behandlet i Teknisk utvalg.  
 

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. Årlig avsatt beløp kunngjøres hvert år etter at budsjettet er vedtatt. 
 



 

PS 28/18 Klage på vedtak om dispensasjon for fradeling av tomter på gnr/bnr 
27/11- Ingvild Johnsen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune tar klagen fra Fylkesmannen i Troms, datert 08.05.2018, til følge. Vedtak 
i sak nr. 13/2018 i Teknisk utvalg opprettholdes med følgende tilleggsvilkår: 
 
Søker må legge fram dokumentasjon på at byggegrunnen er trygg og egnet til formålet, samt  
eventuelle avbøtende tiltak før oppmåling og etablering av nye eiendommer kan skje. 
Dokumentasjonen må tilfredsstille kravene gitt i NVE sin veileder 2014-7-om «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred» og godkjennes av kommunen. Dersom ikke dette er avklart innen tre år faller 
tillatelsen bort.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tar klagen fra Fylkesmannen i Troms, datert 08.05.2018, til følge. Vedtak 
i sak nr. 13/2018 i Teknisk utvalg opprettholdes med følgende tilleggsvilkår: 
 
Søker må legge fram dokumentasjon på at byggegrunnen er trygg og egnet til formålet, samt  
eventuelle avbøtende tiltak før oppmåling og etablering av nye eiendommer kan skje. 
Dokumentasjonen må tilfredsstille kravene gitt i NVE sin veileder 2014-7-om «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred» og godkjennes av kommunen. Dersom ikke dette er avklart innen tre år faller 
tillatelsen bort.  
 
 
 

PS 29/18 Vedtak fra NVE om bestemmelser for allmenn ferdsel med kjøretøy 
på anleggsvegen i Kvænangsbotn 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling som alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Alternativ 1: 
Kvænangen kommune påklager vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering av 
bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn.  



 
Det klages på at åpningsdatoen 15. august er for seint på sesongen. Det bes om at veien åpnes 
for allmenn ferdsel seinest 15. juli.  
 
Klagen begrunnes med:  

 De opprinnelige konsesjonsvilkårene gir ikke hjemmel for å stenge vegen for allmenn 
ferdsel, og da er det meget uryddig av forvaltningen å gå tilbake på dette når det var en 
del av totalvurderingen av fordeler og ulemper for befolkningen når konsesjonen ble 
innvilget.  

 Andre veianlegg som går i reinbeiteområder som har fastsatt åpningstid for allmennheten 
har tidligere åpningsdato. Generelt er vår og forsommer den mest sårbare tida for 
reindrifta.  

 Tilgang til anleggsvegen er et svært godt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende som 
ønsker å komme seg til fjells for fiske eller drive annet friluftsliv og rekreasjon. Denne 
tilgangen er et viktig velferdsgode som bidrar til økt bolyst og trivsel. Dette hensynet er 
ikke tilstrekkelig ivaretatt i vedtaket som foreligger da vegen åpner først etter de fleste er 
ferdig med ferie, og sportsfiske på røye blir vesentlig dårligere så seint på sommeren.  

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det legges frem to alternativer til innstilling 
 
Alternativ 1: 
Kvænangen kommune påklager vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering av 
bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn.  
 
Det klages på at åpningsdatoen 15. august er for seint på sesongen. Det bes om at veien åpnes 
for allmenn ferdsel seinest 15. juli.  
 
Klagen begrunnes med:  

 De opprinnelige konsesjonsvilkårene gir ikke hjemmel for å stenge vegen for allmenn 
ferdsel, og da er det meget uryddig av forvaltningen å gå tilbake på dette når det var en 
del av totalvurderingen av fordeler og ulemper for befolkningen når konsesjonen ble 
innvilget.  

 Andre veianlegg som går i reinbeiteområder som har fastsatt åpningstid for allmennheten 
har tidligere åpningsdato. Generelt er vår og forsommer den mest sårbare tida for 
reindrifta.  

 Tilgang til anleggsvegen er et svært godt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende som 
ønsker å komme seg til fjells for fiske eller drive annet friluftsliv og rekreasjon. Denne 
tilgangen er et viktig velferdsgode som bidrar til økt bolyst og trivsel. Dette hensynet er 
ikke tilstrekkelig ivaretatt i vedtaket som foreligger da vegen åpner først etter de fleste er 
ferdig med ferie, og sportsfiske på røye blir vesentlig dårligere så seint på sommeren.  

 
 
Alternativ 2: 
Kvænangen kommune påklager ikke vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering 
av bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn. 
 



PS 30/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport pga 
***** ***** 

PS 31/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.06.2018  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 

RS 23/18 Melding om oppretting av grunneiendom ved sletting av festetomt 
gnr/bnr/fnr 33/1/3 

RS 24/18 1943/13/82 opphør av fyringsforbud 

RS 25/18 1943/Svar på søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer 
- Coop Prix Burfjord 

RS 26/18 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/35/2/5 

RS 27/18 1943/Svar på søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer 
- Materialhandelen AS 

RS 28/18 1943/13/82 fyringsforbud 

RS 29/18 1943/13/95 svar på søknad om fritak på feiing og tilsynsgebyr 

RS 30/18 Fradeling av tomt til eksisterende bolig på festegrunn gnr/bnr/fnr 
6/2/1- Ove Røe Jensen 

RS 31/18 1943/19/18. Søknad om tillatelse til tiltak 

RS 32/18 Klagebehandling 

RS 33/18 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport pga 
bevegelseshemming- ***** ***** ***** 


