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PS 1/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport av 
turister -Reinfjord Adventure 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.02.2019  
 

Behandling: 
Reidar Eilertsen-Wassnes stilte spørsmål ved sin habilitet. Teknisk utvalg vedtok at han var 
habil og han deltok i behandlingen av saken. 
 
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 Reinfjord Adventure for transport av turister.  
 
Avslaget er grunngitt med at det ikke finnes lovlig hjemmel for å innvilge søknaden.  
 
Turisttransport henvises til fastsatt snøscooterløypenett.  
 
Innspillet vurderes i forbindelse med rullering av scooterløypenettet.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. §6 avslår 
Kvænangen kommune søknad fra Reinfjord Adventure for transport av turister.  
 
Avslaget er grunngitt med at det ikke finnes lovlig hjemmel for å innvilge søknaden.  
 
Turisttransport henvises til fastsatt snøscooterløypenett.  
 
Innspillet vurderes i forbindelse med rullering av scooterløypenettet.  

PS 2/19 Beredskap kommunaltekniske anlegg - Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.02.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det innføres en 24/7 vaktordning på driftsavdelingen.  
Kostnader innarbeides i driftsbudsjettet, hvor kostnadene fordeles med 50 % på vann- og avløp 
innenfor selvkost og resterende 50 % på kommunale bygg og anlegg. 
Ordningen innføres fom 01.03.2019. Ordningen evalueres etter 1 år 



Det skal føres logg over uttrykning/hendelser. 
 
For å få 50% av vaktordningen finansiert over eget budsjett 1.7, så foretas følgende 
budsjettreguleringer 
10302-733-261 Lønn ekstrahjelp  20000,- 
12300-741-254 Innleid vedlikehold  35000,- 
12500-741-254 Materiell vedlikehold 35000,- 
12300-742-265 Innleid vedlikehold  35000,- 
12500-742-265 Materiell vedlikehold 40000,- 
      165000,- 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det innføres en 24/7 vaktordning på driftsavdelingen.  
Kostnader innarbeides i driftsbudsjettet, hvor kostnadene fordeles med 50 % på vann- og avløp 
innenfor selvkost og resterende 50 % på kommunale bygg og anlegg. 
Ordningen innføres fom 01.03.2019. Ordningen evalueres etter 1 år 
Det skal føres logg over uttrykning/hendelser. 
 
For å få 50% av vaktordningen finansiert over eget budsjett 1.7, så foretas følgende 
budsjettreguleringer 
10302-733-261 Lønn ekstrahjelp  20000,- 
12300-741-254 Innleid vedlikehold  35000,- 
12500-741-254 Materiell vedlikehold 35000,- 
12300-742-265 Innleid vedlikehold  35000,- 
12500-742-265 Materiell vedlikehold 40000,- 
      165000,- 
 
 
 
 

PS 3/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med 
isfiskekonkurransen "Fjordpilken" i regi av Kvænangsbotn grendehus 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.02.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gir Kvænangen kommune Kvænangsbotn Grendehus dispensasjon for motorisert ferdsel ned til 
Nordbotnfjæra i forbindelse med isfiskekonkurransen ”Fjordpilken”.  
 



Tillatelsen omfatter brøyting av veg og parkeringsarealer i Nordbotnfjæra, transport i 
forbindelse med tilrigging av utstyr i forkant og under arrangementet, kjøring ned til parkering 
på stranda for deltakere og funksjonærer, samt kjøring i forbindelse med opprydding og 
nedrigging av utstyr i etterkant.   
 
Tillatelsen gjelder i tidsrommet 22. -24. mars 2019. Funksjonærer kan brøyte og forberede 
arrangementet fra og med 22. mars. Arrangementet gjennomføres 23. mars og opprydding skal 
være avsluttet innen utgangen av påfølgende dag.  
 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare til 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 § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gir Kvænangen kommune Kvænangsbotn Grendehus dispensasjon for motorisert ferdsel ned til 
Nordbotnfjæra i forbindelse med isfiskekonkurransen ”Fjordpilken”.  
 
Tillatelsen omfatter brøyting av veg og parkeringsarealer i Nordbotnfjæra, transport i 
forbindelse med tilrigging av utstyr i forkant og under arrangementet, kjøring ned til parkering 
på stranda for deltakere og funksjonærer, samt kjøring i forbindelse med opprydding og 
nedrigging av utstyr i etterkant.   
 
Tillatelsen gjelder i tidsrommet 22. -24. mars 2019. Funksjonærer kan brøyte og forberede 
arrangementet fra og med 22. mars. Arrangementet gjennomføres 23. mars og opprydding skal 
være avsluttet innen utgangen av påfølgende dag.  
 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare til 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 4/19 Klage på vedtak om avslag på søknad om fradeling av tomter til 
fritidsbolig på gnr/bnr 35/9 Heidi E- Pedersen mfl. 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.02.2019  
 

Behandling: 
Bjørnar Eriksen stilte spørsmål ved sin habilitet. Teknisk utvalg vedtok at han inhabil og deltok 
ikke under behandlingen av saken. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Heidi Elisabeth Pedersen datert 28.12.2018 på 
vedtak om avslag på dispensasjonssøknad på gnr/bnr 35/9. Det foreligger ikke avgjørende nye 
moment i klagen. 
 
Kvænangen kommune opprettholder vedtak fra sak nr. 40/2018 i Teknisk utvalg 29.11.2018.   
 
Saken sendes Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Heidi Elisabeth Pedersen datert 28.12.2018 på 
vedtak om avslag på dispensasjonssøknad på gnr/bnr 35/9. Det foreligger ikke avgjørende nye 
moment i klagen. 
 
Kvænangen kommune opprettholder vedtak fra sak nr. 40/2018 i Teknisk utvalg 29.11.2018.   
 
Saken sendes Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  
 
 
 

PS 5/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.02.2019  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 



Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 

RS 1/19 Dispensasjon fra plan for fradeling av boligtomter i Badderen 
gnr/bnr 28/16 

RS 2/19 Ferdigattest 1943/13/95 

RS 3/19 Rapport strandrydding 2018 

RS 4/19 Søknad om brøytetilskudd - strekningen Hønsebukt - Dunvik andre 
halvår 2018 

RS 5/19 Søknad om brøytetilskudd - Saltnesveien andre halvår 2018 

RS 6/19 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for henting av ved på 
gnr/bnr 13/5- Hans Aleksander Josefsen 

RS 7/19 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr til 
hytte og henting av ved- Ernst Roger Hallen 

RS 8/19 1943/12/39 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

RS 9/19 Orientering om at 15 områder i Troms er utvalgt til  Kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse 

RS 10/19 Korrigering søknad om produksjonstilskudd -Kjækan gård 

RS 11/19 Orientering om vedtak om vern av 14 nye skogområder på 
statsgrunn i Troms 

RS 12/19 1943/38/3 - Vedtak Utslippstillatelse 


