
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Teknisk utvalg 
Møtested: Kommunehuset   
Dato: 04.06.2019 
Tidspunkt: 09:30-13:00 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Børre Solheim Medlem SP/KP 
Joar Wassnes Medlem H 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Roy I Isaksen Joar Wassnes SV 
   
Merknader 
Uheldig at store saker mangler i innkallingen. 
 
Klagesak motorferdsel: Administrasjonen utarbeider en uttalelse til Fylkesmannen. 
 
Roy I Isaksen tok opp sak om skyss til møtene. Kommunen dekker ikke innleid skyss for Roy 
når det avholdes møter på torsdager. Rederiet har derfor ikke fått dekket faktura for frakt av 
Roy. Det bes om at møter i utvalget legges til dager med offentlig skyss (tirsdag og fredag). 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Dag Å Farstad Ingeniør bygg 
Åsmund Austarheim Konsulent landbruk og utnarksnæring 

 
 
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.  
 
                                      
                             
  _____________________                                                             _______________________ 
Trine Kaasen        Roy Iver Isaksen 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 30/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven 
for transport pga bevegelseshemming - ***** 
***** 

X 2019/168 

PS 31/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven 
pga bevegelseshemming - ***** ***** 

X 2019/168 

PS 32/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven 
pga bevegelseshemming - ***** ***** 

X 2019/168 

PS 33/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven 
for registrering av snøugle-NINA 

 2019/168 

PS 34/19 Varsel om opphevelse av vedtak - motorferdsel i 
forbindelse med skredkurs 

 2019/168 

PS 35/19 Detaljregulering av område for råstoffutvinning i 
Badderen 

 2019/168 

PS 36/19 Søknad om konsesjon på erverv av eiendom 
gnr/bnr 8/3 Slettnes - Dag Eriksen 

 2019/168 

PS 37/19 Boligpakke som rekrutteringstiltak, ny evaluering  2019/168 
PS 38/19 Retningslinjer for kommunale veier som skal 

omfattes av kommunalt vintervedlikehold 
 2019/168 

PS 39/19 Høring på nasjonal ramme for vindkraft  2019/168 
 
 

PS 30/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven for transport pga 
bevegelseshemming - ***** ***** 

PS 31/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven pga 
bevegelseshemming - ***** ***** 

PS 32/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven pga 
bevegelseshemming - ***** ***** 

PS 33/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven for registrering av 
snøugle-NINA 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.06.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune Norsk 
institutt for naturforskning dispensasjon til landing med helikopter i forbindelse med forskning 
på snøugle.  
 
Tillatelsen gjelder frem til 1. august 2019. 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.  
 Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. 
 Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977. 
 Det skal ta særlig hensyn til tamrein. Søker må informere reinbeitedistriktene som 

benytter de aktuelle områdene og avtale hvordan eventuelle negative virkninger på 
reinen kan avverges før flyging gjennomføres. Kontakinformasjon finnes på kommunens 
nettside. https://www.kvanangen.kommune.no/reindrift.467555.no.html 

 Tillatelse fra Navitdalen og Kvænangsbotn Landskapsvernområde i henhold til 
naturmangfoldlova og verneforskrift må også foreligge for at tillatelsen skal være gyldig 
innenfor disse verneområdene. 

 
Søker oppfordres til å finne mer skånsomme metoder for datainnsamling slik at konsekvensene 
for miljø og andre brukere av utmarka forstyrres i mindre grad. 
 
Begrunnelse: 
Det er vist til et særlig behov. Forskningsprosjektet foregår over så store områder at alternativ til 
motorisert transport ikke synes realistisk. Tiltaket foregår i en tid der tamrein og naturlig fauna 
er sårbar for forstyrrelser. Skadevirkningen er likevel vurdert til å være akseptabel i forhold til 
disse verdiene. Videre er det lagt vekt på at søker innehar spisskompetanse på dyrelivet. 
Naturmangfoldlovens krav i §§ 8- 12 synes å være tilstrekkelig ivaretatt. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune Norsk 
institutt for naturforskning dispensasjon til landing med helikopter i forbindelse med forskning 
på snøugle.  
 
Tillatelsen gjelder frem til 1. august 2019. 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.  
 Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere. 
 Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977. 
 Det skal ta særlig hensyn til tamrein. Søker må informere reinbeitedistriktene som 

benytter de aktuelle områdene og avtale hvordan eventuelle negative virkninger på 
reinen kan avverges før flyging gjennomføres. Kontakinformasjon finnes på kommunens 
nettside. https://www.kvanangen.kommune.no/reindrift.467555.no.html 

 Tillatelse fra Navitdalen og Kvænangsbotn Landskapsvernområde i henhold til 
naturmangfoldlova og verneforskrift må også foreligge for at tillatelsen skal være gyldig 
innenfor disse verneområdene. 

 

https://www.kvanangen.kommune.no/reindrift.467555.no.html
https://www.kvanangen.kommune.no/reindrift.467555.no.html


Søker oppfordres til å finne mer skånsomme metoder for datainnsamling slik at konsekvensene 
for miljø og andre brukere av utmarka forstyrres i mindre grad. 
 
Begrunnelse: 
Det er vist til et særlig behov. Forskningsprosjektet foregår over så store områder at alternativ til 
motorisert transport ikke synes realistisk. Tiltaket foregår i en tid der tamrein og naturlig fauna 
er sårbar for forstyrrelser. Skadevirkningen er likevel vurdert til å være akseptabel i forhold til 
disse verdiene. Videre er det lagt vekt på at søker innehar spisskompetanse på dyrelivet. 
Naturmangfoldlovens krav i §§ 8- 12 synes å være tilstrekkelig ivaretatt. 
 
 
 

PS 34/19 Varsel om opphevelse av vedtak - motorferdsel i forbindelse med 
skredkurs 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.06.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra teknisk utvalg: Saken tas til orientering. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til drøfting i utvalget 
 
 

PS 35/19 Detaljregulering av område for råstoffutvinning i Badderen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.06.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Teknisk utvalg bevilger inntil kr. 90 000,- til reguleringsplan for råstoffutvinning i Badderen. 
Beløpet tas fra inntekter grussalg fra Badderen grustak for 2018 og 2019 
 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Teknisk utvalg bevilger inntil kr. 90 000,- til reguleringsplan for råstoffutvinning i Badderen. 
Beløpet tas fra inntekter grussalg fra Badderen grustak for 2018 og 2019 
 
 
 

PS 36/19 Søknad om konsesjon på erverv av eiendom gnr/bnr 8/3 Slettnes - 
Dag Eriksen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.06.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i Konsesjonslovens §§ 1 og 9 gir Kvænangen kommune Dag Eriksen(f. 01.03.1971) 
konsesjon til erverv av eiendommen gnr/bnr 8/3.  
 
Med hjemmel i § 11 settes følgende vilkår:  
 

 Det settes vilkår om at erverver innen to år bosetter seg på eiendommen og bor der i minst 
fem år i sammenheng. Dette innebærer at søker i denne perioden skal ha folkeregistrert 
adresse på 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.  

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Konsesjonslovens §§ 1 og 9 gir Kvænangen kommune Dag Eriksen(f. 01.03.1971) 
konsesjon til erverv av eiendommen gnr/bnr 8/3.  
 
Med hjemmel i § 11 settes følgende vilkår:  
 

 Det settes vilkår om at erverver innen to år bosetter seg på eiendommen og bor der i minst 
fem år i sammenheng. Dette innebærer at søker i denne perioden skal ha folkeregistrert 
adresse på 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.  

 
 
 
 



PS 37/19 Boligpakke som rekrutteringstiltak, ny evaluering 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.06.2019  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling 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.  
3. Det kan ut fra særlige forhold avtales redusert husleie ved kommunal framleie.   
4. For korttidsleie settes døgnpris til kr 200.  
5. Disse tiltakene sees i sammenheng med- og tas inn i arbeidet med boligpolitisk plan.  
6. Antall boliger, beskrivelse av behovet og kostnadsmessig konsekvens synliggjøres i 

tertialrapportene.  
 
 
 

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 gis redusert husleie til studenter.  
9. Det kan ut fra særlige forhold avtales redusert husleie ved kommunal framleie.   
10. For korttidsleie settes døgnpris til kr 200.  
11. Disse tiltakene sees i sammenheng med- og tas inn i arbeidet med boligpolitisk plan.  
12. Antall boliger, beskrivelse av behovet og kostnadsmessig konsekvens synliggjøres i 

tertialrapportene.  
 
 
 

PS 38/19 Retningslinjer for kommunale veier som skal omfattes av 
kommunalt vintervedlikehold 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.06.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra teknisk utvalg: Spildra, Reinfjord og Saltnes (Vikselva-Saltnes) tas med i 
lista over veiparseller som skal ha brøyting i kommunal regi. Budsjettet for brøyting i 
kommunal regi økes med kr. 275.000,-. Ordningen med brøyting av vei i «veiløse bygder» 
videreføres med budsjettet settes til kr. 200.000,-. 
 



Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vintervedlikehold av kommunale veier med inngåtte kontrakter for vintervedlikehold 2016- 
2020 + opsjon på 1. år videreføres samt strekningene Spildra, Reinfjord og Saltnes (Vikselva-
Saltnes). 
 
 
Gjelder følgende strekninger: 
 
Hamnebukt 3 380 meter 
Saltnes    1600 meter 
Alteidet    720 meter, Boligfelt og vei til vannbehandlingsanlegg 
Alteidet 1 170 meter (E6 til gml. Felleskjøpkai) (ble endret i 2018) 
Storeng 1 600 meter 
Burfjord 4 900 meter, boligfelt, skole, barnehage, Gargoflata, G/S-vei 
Burfjord plasser 18 500 m2  
Kviteberg 3 100 meter 
Burfjorddalen 1 370 meter 
Sætra 1 220 meter, boligfelt, industriområde 
Sekkemo 2 000 meter 
Sørstraumen 2 970 meter 
Toppelbukt 3 800 meter 
Spildra 2400 meter 
Reinfjord 1000 meter 
 
 
 
 
 
 
Vintervedlikehold av kommunale veier hvor kommunal brøyting har opphørt, samt  
kommunale veier som ikke har hatt kommunal brøyting tas inn under ordning for brøytetilskudd 
«brøyting i veiløse bygder». Det forutsettes at det er fast bosetting, og/ eller registrerte bedrifter 
med forretningsadresse på strekningen. (I henhold til K - sak 54/18 – 27.06.2018.) 
 
Tildelingskriterier i Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd endres.  
Under punkt 4. beholdes kun setning om adresse.  
 
Nytt punkt 4. Tildelingskriterier  
Fast bostedsadresse, og/ eller registrerte bedrifter med forretningsadresse på strekningen.  
 
Det settes av kr. 200.000,- årlig til brøytetilskudd med virking fra 2020.  
 
Følgende strekninger omfattes av ordning for brøytetilskudd «brøyting i veiløse bygder» 
 
  
  
Seglvik    800 meter 



  
Låvan 3 000 meter (fra gml. Felleskjøpskai ut til Låvan) 
Moa (Kjækan)    600 meter 
Vangen (Kvænangsbotn) 2 400 meter 
Olgola    600 meter 
Kjækanveien    200 meter (FV 367 - til kryss innkjøring skole område) 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Vintervedlikehold av kommunale veier med inngåtte kontrakter for vintervedlikehold 2016- 
2020 + opsjon på 1. år videreføres.  
 
 
Gjelder følgende strekninger: 
 
Hamnebukt 3 380 meter 
Saltnes    500 meter 
Alteidet    720 meter, Boligfelt og vei til vannbehandlingsanlegg 
Alteidet 1 170 meter (E6 til gml. Felleskjøpkai) (ble endret i 2018) 
Storeng 1 600 meter 
Burfjord 4 900 meter, boligfelt, skole, barnehage, Gargoflata, G/S-vei 
Burfjord plasser 18 500 m2  
Kviteberg 3 100 meter 
Burfjorddalen 1 370 meter 
Sætra 1 220 meter, boligfelt, industriområde 
Sekkemo 2 000 meter 
Sørstraumen 2 970 meter 
Toppelbukt 3 800 meter 
 
 
 
 
 
 
Vintervedlikehold av kommunale veier hvor kommunal brøyting har opphørt, samt  
kommunale veier som ikke har hatt kommunal brøyting tas inn under ordning for brøytetilskudd 
«brøyting i veiløse bygder». Det forutsettes at det er fast bosetting, og/ eller registrerte bedrifter 
med forretningsadresse på strekningen. (I henhold til K - sak 54/18 – 27.06.2018.) 
 
Tildelingskriterier i Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd endres.  
Under punkt 4. beholdes kun setning om adresse.  
 
Nytt punkt 4. Tildelingskriterier  
Fast bostedsadresse, og/ eller registrerte bedrifter med forretningsadresse på strekningen.  
 
Det settes av kr. 305 000,- årlig til brøytetilskudd med virking fra 2020.  
 
Følgende strekninger omfattes av ordning for brøytetilskudd «brøyting i veiløse bygder» 
 



Spildra 2 400 meter 
Reinfjord 1 000 meter 
Seglvik    800 meter 
Vikselva - Saltnes 1 100 meter 
Låvan 3 000 meter (fra gml. Felleskjøpskai ut til Låvan) 
Moa (Kjækan)    600 meter 
Vangen (Kvænangsbotn) 2 400 meter 
Olgola    600 meter 
Kjækanveien    200 meter (FV 367 - til kryss innkjøring skole område) 
 
 
 
 

PS 39/19 Høring på nasjonal ramme for vindkraft 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.06.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra teknisk utvalg: Utvalget ønsker en større utredning til neste møte. Her under 
følgende temaer: 

 Økonomi – fordeler/ulemper for kommunen. Hvor mye vil dette kunne generere av 
inntekter lokalt. 

 Reindrift. 
 Stråling. 
 Fugleliv. 
 Inngrep i naturen. 
 Infrastruktur – hva vil det si? 

 
Forslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Utvalget ønsker en større utredning til neste møte. Her under følgende temaer: 

 Økonomi – fordeler/ulemper for kommunen. Hvor mye vil dette kunne generere av 
inntekter lokalt. 

 Reindrift. 
 Stråling. 
 Fugleliv. 
 Inngrep i naturen. 
 Infrastruktur – hva vil det si? 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saka legges fram til drøfting. 
 
 




