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PS 6/19 Klage på vedtak knyttet til eiendommen 46/16, på Meiland i 
Kvænangen kommune 

PS 7/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte 
***** ***** ***** ***** 

PS 8/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven ***** ***** ***** 
***** 

PS 9/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i 
forbindelse med sykkelrittet "Offroad Finnmark" 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.04.2019  
 

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 utstyr, 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:  
26.07.19 – 04.08.19 
 

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 utstyr, 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:  
26.07.19 – 04.08.19 
 

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 10/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte-Johan Eirik Johansen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.04.2019  
 

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 materialer og utstyr til vedlikehold av hytte ved Kisgangvannet. Transport 
av ordinær bagasje til opphold på hytte tillates ikke, men det kan tas med på lasset dersom det ikke 
medfører flere turer. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Moa til fritidsbolig i ved 

Kisgangvannet (ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet i 
saksutredningen.   
 

Personer: Tillatelsen gjelder for Johan-Erik Johansen eller Tone Kristin Lindbom. 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 1. juli  til 31. desember hvert år i årene 2019 og 2020.  
Antall turer Tillatelsen omfatter inntil 2 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 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. 

 
 
Begunnelse: 
Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte 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 materialer og utstyr til vedlikehold av hytte ved Kisgangvannet. Transport 
av ordinær bagasje til opphold på hytte tillates ikke, men det kan tas med på lasset dersom det ikke 
medfører flere turer. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Moa til fritidsbolig i ved 

Kisgangvannet (ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet i 
saksutredningen.   
 

Personer: Tillatelsen gjelder for Johan-Erik Johansen eller Tone Kristin Lindbom. 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 1. juli  til 31. desember hvert år i årene 2019 og 2020.  
Antall turer Tillatelsen omfatter inntil 2 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 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. 

 
 
Begunnelse: 
Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 
 

PS 11/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med 
skredkurs - Wilhovuori Oy 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.04.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra Reidar Eilertsen-Wassnes: Med hjemmel i Forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. §6 gis Wilhovouori Oy dispensasjon i fra 
motorferdselloven for kjøring med snøscooter i forbindelse med skredkurs. Dette begrenses til 
en gruppe på inntil 18 snøscootere. Området begrenses til Honka- og Sedars område. 
Dispensasjonen er gjeldende for 1 dag og må gjennomføres innen 04.05.2019 
 
Endringsforslaget fra Reidar Eilertsen-Wassnes ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

Vedtak: 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. §6 gis 
Wilhovouori Oy dispensasjon i fra motorferdselloven for kjøring med snøscooter i forbindelse 
med skredkurs. Dette begrenses til en gruppe på inntil 18 snøscootere. Området begrenses til 
Honka- og Sedars område. Dispensasjonen er gjeldende for 1 dag og må gjennomføres innen  
04.05.2019 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag jfr. §6 avslår 
Kvænangen kommune søknad fra Wilhovouori Oy om dispensasjon fra motorferdselloven for 
kjøring med snøscooter i forbindelse med skredkurs.   
 
 



PS 12/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i 
forbindelse med fiskekonkurranse- Meiland Tur og fritidslag 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.04.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter i forbindelse med isfiskekonkurranse på Storvannet og Langvannet på Meiland for 
transport av utstyr. Tillatelsen gjelder skjærtorsdag og påskeaften 2019.  
 
Persontransport tillates ikke, men personer kan tas med på lasset dersom det ikke medfører økt 
transport.  
 
All motorisert transport i forbindelse med arrangementet skal foregå i regi av arrangør.     
Det tillates inntil fem turer. Navn på sjåførene skal føres inn i tabellen i forkant og leder for 
arrangementet skal ha den med seg og kunne forevise den til eventuell kontroll.  
 
 Navn 
1  

2  

3  

4  

5  

 
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 og kjørebok 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 i forbindelse med isfiskekonkurranse på Storvannet og Langvannet på Meiland for 
transport av utstyr. Tillatelsen gjelder skjærtorsdag og påskeaften 2019.  
 
Persontransport tillates ikke, men personer kan tas med på lasset dersom det ikke medfører økt 
transport.  
 
All motorisert transport i forbindelse med arrangementet skal foregå i regi av arrangør.     
Det tillates inntil fem turer. Navn på sjåførene skal føres inn i tabellen i forkant og leder for 
arrangementet skal ha den med seg og kunne forevise den til eventuell kontroll.  
 
 Navn 
1  

2  

3  

4  

5  

 
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 og kjørebok 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 13/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte -Tommy Lokøy 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.04.2019  
 

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 fyringsved og 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: 
Tommy Lokøy 
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen gjelder frem til  31.12.19  
Antall turer Tillatelsen omfatter totalt 5 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. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og 
utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter 
traktorveg/kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår a 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av ATV for transport av fyringsved og 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: 
Tommy Lokøy 



 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen gjelder frem til  31.12.19  
Antall turer Tillatelsen omfatter totalt 5 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. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell og 
utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter 
traktorveg/kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår a 
 
 
 

PS 14/19 Oppstart og organisering av arbeidet med revisjon av offentlige 
snøscooterløyper 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.04.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune starter arbeidet med revidering av scooterløypenettet. Vedlagt 
oppstartdokument tas til etterretning og legges til grunn for videre gjennomføring.  
Prosjektet kostnadsberegnes og innarbeides i kommunens budsjett.  
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune starter arbeidet med revidering av scooterløypenettet. Vedlagt 
oppstartdokument tas til etterretning og legges til grunn for videre gjennomføring.  
Prosjektet kostnadsberegnes og innarbeides i kommunens budsjett.  
 
 

PS 15/19 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
etablering av fritidsbolig på gnr/bnr 31/14 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.04.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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.  
 
 
 

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 16/19 Søknad om deling av landbrukseiendom -gnr/bnr 24/4- Jorunn og 
Henning Mortensen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.04.2019  
 



Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 avslår Kvænangen kommune søknad om deling av 
landbrukseiendom gnr/bnr 24/4 herunder omdisponering av ca. 1 dekar fulldyrka jord.   
 
Deling av eiendommen medfører økt oppstykking av arealressursene i landbruket. Dette bidrar 
til en mindre tjenlig bruksstruktur, og er i strid med hensynet om vern av arealressursene i et 
langsiktig perspektiv.   
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i jordlovens §§ 9 og 12 avslår Kvænangen kommune søknad om deling av 
landbrukseiendom gnr/bnr 24/4 herunder omdisponering av ca. 1 dekar fulldyrka jord.   
 
Deling av eiendommen medfører økt oppstykking av arealressursene i landbruket. Dette bidrar 
til en mindre tjenlig bruksstruktur, og er i strid med hensynet om vern av arealressursene i et 
langsiktig perspektiv.   
 

PS 17/19 Oppstartsvedtak - Kartlegging og verdisetting av friluftsområder 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.04.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vedtak om oppstart og gjennomføring av kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 
Kvænangen kommune etter tids- og ressursplan presentert i oppstarts dokumentet. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Vedtak om oppstart og gjennomføring av kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 
Kvænangen kommune etter tids- og ressursplan presentert i oppstarts dokumentet. 
 
 

PS 18/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.04.2019  
 



Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



RS 13/19 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for henting av ved på 
eiendommene gnr/bnr 8/4, 8/7 og 8/10- Svein E. Nilsen mfl. 

RS 14/19 1943/29/50. Vedtak-søknad om tillatelse i ett trinn-Fritidsbolig 

RS 15/19 Varsel om mulig omgjøring av vedtak - bruk av snøscooter for 
elgtelling på Meiland 

RS 16/19 Vedrørende tilbudsforespørsel på vintervedlikehold i Reinfjord 
2019 

RS 17/19 1943/31/4 Dispensasjon fra LNF- formål 

RS 18/19 Vedrørende tilbudsforespørsel på vintervedlikehold Vikselva - 
Saltnes 

RS 19/19 Endring av vedtak for bruk av snøscooter til preparering av 
skiløype -Badderen bygdelag 

RS 20/19 Tillatelse til bruk av snøscooter for henting av ved på gnr/bnr 13/5 -
Elisabeth Skåre 

RS 21/19 1943-36-100- søknad om fritak på feiing og tilsyn 

RS 22/19 Dispensasjon fra motorferdselloven for bruk av snøscooter i 
forbindelse med vintertelling av elg- Meiland Elgvald 

RS 23/19 Tillatelse til bruk av snøscooter for henting av ved på gnr/bnr 17/1 
Lars Tore Olsen 

RS 24/19 Vedrørende tilbudsforespørsel på vintervedlikehold på Spildra 2019 

RS 25/19 1943/1/10. Tillatelse vedrørende endring av gitt tillatelse 

RS 26/19 Svar på søknad om tilskudd til å dekke egenandel for grunneierne 
på konfliktforebyggende reingjerde 

RS 27/19 1943/28/53. Tillatelse til tiltak - Redskapslager 

RS 28/19 1943/28/3. Tillatelse til tiltak - Fritidsbolig og redskapslager 

RS 29/19 1943/3/37. Vedtak- dispensasjon jf. plan- og bygningslovens kap.19 


