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PS 32/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for vedhogst og 
transport til hytte mm. Kåre Boberg 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 27.09.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av ATV/landbrukstraktor i forbindelse med hogst av ved på gnr/bnr 18/2.  
 
Søknad om transport av utstyr og materiell til hytte avslås, men det kan tas med på lasset i 
forbindelse med vedhogst i området dersom det ikke medfører ekstra turer.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Fra Løkeng og langs traktorveier og kjørespor opp til skogsområde ved 

Iselva, samt nødvendig terrengtransport i områdene det hogges. Trase er 
vist på kartet i saksfremstillingen.    
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Kåre Boberg 
Ivar Henning Boberg 
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV eller landbrukstraktor. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2019, men det er ikke tillatt å kjøre i perioden 5. 
mai- 1. juli.  
 



Antall turer Tillatelsen omfatter totalt 10 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 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. 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av ATV/landbrukstraktor i forbindelse med hogst av ved på gnr/bnr 18/2.  
 
Søknad om transport av utstyr og materiell til hytte avslås, men det kan tas med på lasset i 
forbindelse med vedhogst i området dersom det ikke medfører ekstra turer.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Fra Løkeng og langs traktorveier og kjørespor opp til skogsområde ved 

Iselva, samt nødvendig terrengtransport i områdene det hogges. Trase er 
vist på kartet i saksfremstillingen.    
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Kåre Boberg 
Ivar Henning Boberg 
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV eller landbrukstraktor. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2019, men det er ikke tillatt å kjøre i perioden 5. 
mai- 1. juli.  
 

Antall turer Tillatelsen omfatter totalt 10 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 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. 

 
 

PS 33/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport av ved- 
Hans A. Josefsen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 27.09.2018  
 

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 hogst av ved på gnr/bnr 13/5. Tillatelsen gjelder bare nødvendig 
uttransport av felt virke.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Fra huset på gnr/bnr 13/44 langs traktorveier og kjørespor opp til 

skogsområde, samt nødvendig terrengtransport i nærheten av vegen i 
områdene det hogges. Trase er vist på kartet i saksfremstillingen.    
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Hans Aleksander Josefsen 
Jeanett Josefsen 
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2019, men det er ikke tillatt å kjøre i perioden 5. 
mai- 1. juli.  
 

Antall turer Tillatelsen omfatter totalt 5 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 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. 

 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av ATV i forbindelse med hogst av ved på gnr/bnr 13/5. Tillatelsen gjelder bare nødvendig 
uttransport av felt virke.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Fra huset på gnr/bnr 13/44 langs traktorveier og kjørespor opp til 

skogsområde, samt nødvendig terrengtransport i nærheten av vegen i 
områdene det hogges. Trase er vist på kartet i saksfremstillingen.    
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Hans Aleksander Josefsen 
Jeanett Josefsen 
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2019, men det er ikke tillatt å kjøre i perioden 5. 
mai- 1. juli.  
 

Antall turer Tillatelsen omfatter totalt 5 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 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. 

 
 

PS 34/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte gnr/bnr 39/33- Cato Nicolaisen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 27.09.2018  
 

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 ved og bygningsmaterialer fra parkeringsplass ved E-6 i Sandnesdalen 
til fritidsbolig på gnr/bnr 39/33.  
 



Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Korteste veg fra parkeringsplass til fritidsbolig. Fritidsbolig er vist i 

kartet i saksutredningen.   
 

Personer: Tillatelsen gjelder for  
Cato Nikolaisen 
Christin Andersen 

Type 
kjøretøy  og 
antall: 

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  

Særlig vilkår: Intensjonen med tillatelsen er at ferdselen skal være svært begrenset. 
Scooteren skal være påmontert slede og være fullastet med ved eller 
bygningsmaterialer på hver tur. Ordinær bagasje for opphold på hytta 
omfattes ikke og kan bare tas med på lasset dersom det ikke medfører 
ekstra turer.  
 

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.  
 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 for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av ved og bygningsmaterialer fra parkeringsplass ved E-6 i Sandnesdalen 
til fritidsbolig på gnr/bnr 39/33.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Korteste veg fra parkeringsplass til fritidsbolig. Fritidsbolig er vist i 

kartet i saksutredningen.   
 

Personer: Tillatelsen gjelder for  
Cato Nikolaisen 
Christin Andersen 



Type 
kjøretøy  og 
antall: 

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  

Særlig vilkår: Intensjonen med tillatelsen er at ferdselen skal være svært begrenset. 
Scooteren skal være påmontert slede og være fullastet med ved eller 
bygningsmaterialer på hver tur. Ordinær bagasje for opphold på hytta 
omfattes ikke og kan bare tas med på lasset dersom det ikke medfører 
ekstra turer.  
 

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.  
 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 35/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- Charles Kristiansen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 27.09.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av ATV 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 i saksutredningen.   
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Charles Kristiansen 



 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen gjelder frem til  31.12.18 
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 og transport av ved. Konsekvensene er relativt små da 
ferdselen foregår etter traktorveg/kjørespor.  
 
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 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 i saksutredningen.   
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Charles Kristiansen 
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen gjelder frem til  31.12.18 
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 og transport av ved. Konsekvensene er relativt små da 
ferdselen foregår etter traktorveg/kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 
 

PS 36/18 Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven-Spalca 
reinbeitedistrikt 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 27.09.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Klagen fra Spalca reinbeitedistrikt datert 04.08.2018 på vedtak om motorferdsel i utmark i 
forbindelse med prøveboring avvises på grunn av klagefristen ikke er overholdt. 
 
Vedtaket har hjemmel i Forvaltningslovens §§ 31 og 33 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Klagen fra Spalca reinbeitedistrikt datert 04.08.2018 på vedtak om motorferdsel i utmark i 
forbindelse med prøveboring avvises på grunn av klagefristen ikke er overholdt. 
 
Vedtaket har hjemmel i Forvaltningslovens §§ 31 og 33 
 

PS 37/18 Evaluering av boligpakke som rekrutteringstiltak 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 27.09.2018  
 



Behandling: 
Endringsforslag fra teknisk utvalg: Punkt 2 endres til: «Det gis redusert husleie til studenter og 
turnuslege.» 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
1. Det holdes av møblerte leiligheter til korttidsleie for vikarer o.l. innen Etat for helse og 

omsorg. Administrasjonssjef gis fullmakt til å sørge for et tilstrekkelig antall ut fra behovet 
til enhver tid.  

2. Det gis redusert husleie til studenter og turnuslege.  
3. For stillinger hvor det er særlig vanskelig å rekruttere betales det ½ husleie i 1 år, deretter 

betales det full husleie.  
4. For korttidsleie settes døgnpris til kr 100.  
5. Skattepliktige fordeler skal oppgis av arbeidsgiver.  
6. Disse tiltakene sees i sammenheng med- og tas inn i arbeidet med boligpolitisk plan.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
7. Det holdes av møblerte leiligheter til korttidsleie for vikarer o.l. innen Etat for helse og 

omsorg. Administrasjonssjef gis fullmakt til å sørge for et tilstrekkelig antall ut fra behovet 
til enhver tid.  

8. Det ordnes spesialpris for leilighet til studenter og turnuslege.  
9. For stillinger hvor det er særlig vanskelig å rekruttere betales det ½ husleie i 1 år, deretter 

betales det full husleie.  
10. For korttidsleie settes døgnpris til kr 100.  
11. Skattepliktige fordeler skal oppgis av arbeidsgiver.  
12. Disse tiltakene sees i sammenheng med- og tas inn i arbeidet med boligpolitisk plan.  

PS 38/18 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling 
av tomt til fritidsformål- gnr/bnr 19/1 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 27.09.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av eiendom gnr/bnr 19/1. Arealet som deles ifra 
skal være omlag 1000 m2 og skal benyttes som selvstendig tomt til fritidsbolig.  
 
Delingen omfatter følgende tillatelser:  

 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12  
 Deling jfr matrikkellovens § 6  



 Deling godkjennes jfr. Plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1og 28-1. Hensynet til , 27-1, 
27-2, 27-4 om vei, vann og avløp er vurdert til å være tilfredstillende ivaretatt for å kunne 
fradele tomten, men tekniske løsninger og utslippstillatelse må godkjennes i den videre 
byggesaksbehandlingen  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 
bygningslovens 1-8 og 19-2.  

 
Det settes følgende vilkår:  

 Tomta trekkes mot gårdsveien som går til naboeiendommen 19/6 (Solhaug). 
 Ved eventuelle framtidige tiltak 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.  

 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 presedens fra tilsvarende saker i Kvænangen, samt at fradeling 
ikke vil komme i vesentlig konflikt med jordlovens bestemmelser og konsekvensene for landbruk, 
reindrift, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området er ikke så store at planformålet settes 
vesentlig til side.  
 
Utredninger etter Naturmangfoldlovens § 8-12 fremgår av saksutredningen. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av eiendom gnr/bnr 19/1. Arealet som deles ifra 
skal være omlag 1000 m2 og skal benyttes som selvstendig tomt til fritidsbolig.  
 
Delingen omfatter følgende tillatelser:  

 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12  
 Deling jfr matrikkellovens § 6  
 Deling godkjennes jfr. Plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1og 28-1. Hensynet til , 27-1, 

27-2, 27-4 om vei, vann og avløp er vurdert til å være tilfredstillende ivaretatt for å kunne 
fradele tomten, men tekniske løsninger og utslippstillatelse må godkjennes i den videre 
byggesaksbehandlingen  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 
bygningslovens 1-8 og 19-2.  

 
Det settes følgende vilkår:  

 Tomta trekkes mot gårdsveien som går til naboeiendommen 19/6 (Solhaug). 
 Ved eventuelle framtidige tiltak 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.  

 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 presedens fra tilsvarende saker i Kvænangen, samt at fradeling 
ikke vil komme i vesentlig konflikt med jordlovens bestemmelser og konsekvensene for landbruk, 
reindrift, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området er ikke så store at planformålet settes 
vesentlig til side.  



 
Utredninger etter Naturmangfoldlovens § 8-12 fremgår av saksutredningen. 
 

PS 39/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 27.09.2018  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



RS 34/18 Orienteringsskriv om vannscooter - hvilke muligheter har 
kommunene til å regulere bruken 

RS 35/18 Avvising av klage på byggetillatelse på gnr/bnr 21/10 

RS 36/18 Vedrørende søknad om om igangsettingstillatelse . 1943/33/1 

RS 37/18 Søknad om konsesjon til erverv av gnr/bnr 13/192 

RS 38/18 1943/35/28. Vedrørende søknad om tillatelse i ett trinn. Tilbygg. 

RS 39/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av toalett ved 
rundvassbekken gnr/bnr 33/1 

RS 40/18 Fradeling av tomt til eksisterende bolighus på festegrunn gnr/bnr 
22/7/ 2og 3 -Lydia Bock 

RS 41/18 1943/31/86. Søknad om tillatelse til tiltak. 

RS 42/18 Ferdigattest 1943/35/2/7 

RS 43/18 Vedtak søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
fritidsbolig, under 15 kvm. 1943/35/19 

RS 44/18 Søknad om utslippstillatelse 1943/31/86 

RS 45/18 1943/29/1. Søknad om ferdigattest. 

RS 46/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i 
forbindelse med undersøkelse av ustabile fjellparti- NGU 

RS 47/18 1943/13/34 Søknad om tillatelse til tiltak. 

RS 48/18 Søknad om utslippstillatelse. 1943/35/32 

RS 49/18 1943/35/3. Søknad om tillatelse til tiltak , frittstående terasse. 

RS 50/18 Ferdigattest 1943/13/302 

RS 51/18 Ferdigattest 1943/9/36 

RS 52/18 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/46/9 

RS 53/18 1943/24/27 fritak på feiing og tilsynsgebyr 

RS 54/18 Søknad om deling av landbrukseiendom gnr/bnr 10/9- Ole Daniel 
Martinsen 

RS 55/18 Vedtak om økt produksjonskapasitet 



RS 56/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i 
forbindelse med prøveboring- EMX Exploration 

RS 57/18 Søknad om tillatelse til oppføring av garasje på eiendommen 
1943/31/86 

RS 58/18 1843/Svar på søknad om overnatting Kjækan skole 

RS 59/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for bruk av ATV i 
forbindelse med tilsyn av sau- Kurt Solheim 

RS 60/18 Konsesjon til erverv av gnr/bnr 9/105- Kvænangen jeger og 
fiskeforening 

RS 61/18 Konsesjon til erverv av gnr/bnr 9/10 - Gjermund Eliassen 

RS 62/18 Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak 1943/11/1 

RS 63/18 1943/17/30 Svar på søknad om fritak for feiing og tilsynsgebyr 

RS 64/18 Klage på avvisningsvedtak- Iren og Gert Krodemansch 

RS 65/18 Melding om vedtak på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
fro fradeling av tilleggsareal til fritidsbolig- Gnr/bnr 31/11- Trond Jensen og 
Anne B Bæhr 

RS 66/18 1943/29/29 Fyringsforbud 

RS 67/18 Søknad om avkjørsel fra kommunal vei i Burfjorddalen 

RS 68/18 Ferdigattest 1943/13/301 

RS 69/18 Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med 
prøvetaking i utvalgte vassdrag -Norsk institutt for vannforskning 

RS 70/18 Tilkobling til vannverk 

RS 71/18 1943/32/1 Ferdigattest beredskapshytte Bråttvann 

RS 72/18 Forlengelse av skogsveg - Låvanbuktvegen 

RS 73/18 Søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel- Svenn Erik 
Fresti 

RS 74/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- Nord-Troms muesum 

RS 75/18 Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett.1943/13/120 



RS 76/18 Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak. Garasje. 1943/7/35 

RS 77/18 Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/32/8 


