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PS 40/18 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling 
av tre tomter til fritidsformål- gnr/bnr 35/9 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 29.11.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plan for 
fradeling av tomter på gnr/bnr 35/9 til fritidsformål i LNF område og i 100 metersbelte til sjø.  
 
Med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 avslås søknad om omdisponering av dyrkbar mark og 
deling av eiendom gnr/bnr 35/9. 
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at 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. Tiltaket er også i strid med 
jordvernet da omsøkte tomter berører tidligere dyrka mark og ligger tett på gårdstun.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plan for 
fradeling av tomter på gnr/bnr 35/9 til fritidsformål i LNF område og i 100 metersbelte til sjø.  
 
Med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 avslås søknad om omdisponering av dyrkbar mark og 
deling av eiendom gnr/bnr 35/9. 
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at 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. Tiltaket er også i strid med 
jordvernet da omsøkte tomter berører tidligere dyrka mark og ligger tett på gårdstun.  



 

PS 41/18 Søknad om konsesjon til erverv av gnr/bnr 9/17 - Lena og Arnt 
Ragnar Holm 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 29.11.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Med hjemmel i Konsesjonslovens §§ 1 og 9 gir Kvænangen kommune Arnt Ragnar Holm (f. 
28.02.1965) og Lena Holm (f 26.02.1972) konsesjon til erverv av eiendommen gnr/bnr 9/17.  
 
Med hjemmel i § 11 settes følgende vilkår:  

 Eiendommen blir en del av driftsenhet etter jordloven som fra før består av gnr/bnr 9/8 
og 9/42 

 Det settes vilkår om at erverver innen ett år bosetter seg på eiendommen og bor der i 
minst fem år i sammenheng. Dersom det innvilges bruksendring for nåværende 
fritidsbolig på gnr/bnr 9/74 til boligformål så kan boplikten oppfylles med å bo der. 
Eiendom gnr/bnr 9/74 skal da inngå i samme driftsenhet etter jordloven.  Det gis 
midlertidig fritak i inntil fem år for Lena Holm til å flytte til eiendommen.    

 Jordbruksarealene skal drives ihht jordlovens § 8. Innen ett år må det vurderes om de 
skal drives selv eller om de skal leies bort.  

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

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at ervervet samler arealressurser og gir en driftsmessig god 
løsning samtidig som det ivaretar hensynet til bosetting. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Konsesjonslovens §§ 1 og 9 gir Kvænangen kommune Arnt Ragnar Holm (f. 
28.02.1965) og Lena Holm (f 26.02.1972) konsesjon til erverv av eiendommen gnr/bnr 9/17.  
 
Med hjemmel i § 11 settes følgende vilkår:  

 Eiendommen blir en del av driftsenhet etter jordloven som fra før består av gnr/bnr 9/8 
og 9/42 

 Det settes vilkår om at erverver innen ett år bosetter seg på eiendommen og bor der i 
minst fem år i sammenheng. Dersom det innvilges bruksendring for nåværende 
fritidsbolig på gnr/bnr 9/74 til boligformål så kan boplikten oppfylles med å bo der. 
Eiendom gnr/bnr 9/74 skal da inngå i samme driftsenhet etter jordloven.  Det gis 
midlertidig fritak i inntil fem år for Lena Holm til å flytte til eiendommen.    

 Jordbruksarealene skal drives ihht jordlovens § 8. Innen ett år må det vurderes om de 
skal drives selv eller om de skal leies bort.  

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



 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at ervervet samler arealressurser og gir en driftsmessig god 
løsning samtidig som det ivaretar hensynet til bosetting. 
 
 

PS 42/18 Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven fra Spalca 
Reinbeitedistrikt 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 29.11.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Spalca reinbeiteditrikt på følgende 
dispensasjoner etter motorferdselloven:  
-Sak TU 32/18 Kåre Boberg og Ivar Henning Boberg for henting av ved på Klubben ovenfor 
Løkeng. 
-Sak TU 33/18 Hans Aleksander Josefsen for henting av ved i Burfjord.  
-sak TU 35/18 Charles Kristiansen for transport til hytte ovenfor Kjækan 
 
Det foreligger ikke avgjørende nye moment i klagen. Saken sendes Fylkesmannen for 
klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33 og motorferdselforskriftens § 6.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Spalca reinbeiteditrikt på følgende 
dispensasjoner etter motorferdselloven:  
-Sak TU 32/18 Kåre Boberg og Ivar Henning Boberg for henting av ved på Klubben ovenfor 
Løkeng. 
-Sak TU 33/18 Hans Aleksander Josefsen for henting av ved i Burfjord.  
-sak TU 35/18 Charles Kristiansen for transport til hytte ovenfor Kjækan 
 
Det foreligger ikke avgjørende nye moment i klagen. Saken sendes Fylkesmannen for 
klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33 og motorferdselforskriftens § 6.  
 
 
 



PS 43/18 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
etablering av fritidsbolig på gnr/bnr 31/14 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 29.11.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra teknisk utvalg: Utvalget ønsker sektormyndighetenes uttalelse/syn i saken, før 
endelig vedtak. Saken sendes derfor på høring.  
Forslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Utvalget ønsker sektormyndighetenes uttalelse/syn i saken, før endelig vedtak. Saken sendes 
derfor på høring.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-2 avslår Kvænangen kommune søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av fritidsbebyggelse på eiendom 
gnr/bnr 31/14.  
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at etablering av fritidsbebyggelse i tilknytning til 
boligområder er i strid med kommunens retningslinjer for fritidsbebyggelse, bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel og det er ikke vist til et tilstrekkelig samfunnsmessig behov for å 
etablere hytter på omsøkt lokalitet.  
 

PS 44/18 REFERATSAKER 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 29.11.2018  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering.  
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