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   Søknad om konsesjon på  erverv av  fast eiendom
etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr.  98

Dette skjemaet er påbudt å bruke ved søknader om konsesjon

nliodlrlktnrlhttl

Bilihi 2019

I Søknaden skal sendes til kommunen der eiendommen liggeTl
if .ñêäå

nl =>fi  «

Før søknaden  ervervet er konsesjonsfrltt, jf. rettlednlngen på side  3  og 4

Til ordfgreren i  KVÆNANGEN  KO 
(den kommunen der eiendommen ligger)

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren i den kommunen eiendommen ligger innen fire uker etter at avtalen er inngått eller ervereren
fikk rådighet over eiendommen. På side  3  skal du redegjøre for forhold av betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål skjemaet
inneholder. Skjøte, kjøpekontrakt. leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal legges ved i original eller bekreftet avskrifti den utstrekning
slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan legges ved dersom slik plan foreligger.

Søkerens navn (siektsnavn, for- og mellomnavn) Fødselsnr. (11 siffer)

1 Dag Eriksen 01037127546

Adresse Organisasjonsnr. (9 siffer)

Drammensveien 64, 0271  OSLO

Telefonnr. (8 siffer)

90125 5 5  5

Overdragerens navn

Ingen konsesjon  i  dag. Nord -Troms Museum(Staten) har  vært leietaker.

E -  postadresse

3 dag.eriksen@protonmail.com

Fødselsnr. (11 siffer)
4

Adresse Organisasjonsnr. (9 siffer)

Eiendommen(e)s eller rettigheten(e)s betegnelse (navn, gnr., bnr., festenr. e.i.)

Hamnebuktveien  109, Slettnes Gård, 9163  Jøkelíjord, Gnr.  8  Bnr. 3 Fnr.  0  Snr. 0

Kår av S-åriig verdiKjøpesum  I  Ieiesum pr. år (ved arv eller gave oppgi antatt verdi) Kjøpesum for løsøre
7

kr. 1.310.000,- kr  0,-

Kommune Fylke

8  KVÆNANGEN TROMS

Arealets størrelse Arealets fordeling på dyrket jord, produktiv skog og annet areal

Teig 1, 2:  416,8  dekar, Teig 3(sameie):  3609,8  dekar Teig 1, 2:  11,8  -  32,7  -  361,9  Teig 3(sameie): 3193,0(annet)

Hvis skogbruksplan foreligger, oppgi fordeling på hogstklasse l-V, bonitet og balansekvantum for produktiv skog

10

Beskrivelse av nåværende bebyggelse på eiendommen (bolighus, hytte, driftsbygning, forretningsgård, industri o.i.)

Bygning (type) Grunnflate i m* Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Fritidseiendom 65 1946-49  2 Dårlig

Bygning (type) Grunnflate i m* Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dåriig)

Bårstue 22 1946-49  1 Dårlig

Bygning (type) Grunnflate i m* Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Fjøs 65 1946  -  49 2 Middels

Bygning (type) Grunnflate i m* Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Naust 1 39 1946-49  2 Middels

11 Bygning (type) Grunnflate  i  m* Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Naust 2 18 1946-49  1 Dårlig

Bygning (type) Grunnflate i m* Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Uthus/Vedbod 9 1946-49  1 Middels

Bygning (type) Grunnflate i m* Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Sommerfi øs 16 1946-49 1 Dårlig

Annen bebyggelse

Med sikte på å redusere næringslivets oppgavepiikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgavereglsteret
§§ 5 og 6,  helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene.
Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgavereglsteret på telefon  75  00  75 00.
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Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt i forbindelse med overdragelsen

12 1933/904540-1/97  Bestemmelse om beiterett

Eier eller leier søkeren,  hans  ektefelle eller barn under 18 år annen fast eiendom i kommunen?

13 D Ja l tilfelle hvilke?

Nei

Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under 18 år fast eiendom i andre kommunen?

14 E] Ja I tilfelle hvilke?

Nei

Beskriv hvordan eiendommen brukes i dag (gjelder ervervet landbrukseiendom, beskriv eiendommens drift)

Ingen drifl på eiendommen de siste  40  årene. Deler av gårdstunet og bygningene er vedtaksfredet i desember  1994.  Nord-Troms

15 Museum har hatt en leieavtale fra tidlig på 90-tallet.

Erververens planer for bruk av eiendommen

Bolig(sommer bolig min  6  mnd. per år). Dersom det senere gis dispensasjon til etablering av wc/bad på eiendommen fra

15 Kulturminnefowaltniitgen i Troms fylkeskommune, vil bruken endres til helårsbolig.

Spesielt for jord- og skogbrukselendommer (landbrukseiendommer)

Ved erverv av tilleggsjord oppgi gnr. og bnr. på den eiendommen søkeren eier fra før

17

Søkerens kvalifikasjoner (teoretisk og/eller raktisk erfarin fra jord- og sko%3rul2 _
Inflen teoretisk er arm  /  raktrs er arm ra annet sma ru  1  Ta elu t, Lan ord Alta .13 o g pp J

Vil søkeren forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen 1 - ett - år og selv bebo eiendommen

i minst 5 -fem - år sammenhengende?

19 U Ja E Nei

Jeg søker konsesjon fordi jeg ikke skal bosette meg på eiendommen, jf konsesjonsloven § 5 annet ledd

Har overdrageren annen fast eiendom i kommunen som ikke omfattes av overdragelsen?

20 U Ja

Nei

Er det flere søkere, bes opplyst om søkerne er gifte eller samboere

I tilfelle hvilke? (oppgi gnr./bnr./fnr. e.l.)

21

22. Underskrift

Dato Overdragerens underskrift

Dato Søkerens underskrift

26.04.2019 °" Á __, }L_ T i  Å

/1 A ‘K.  Ö  e: f' 'i

Underretning om avgjørelsen bes sendt til

Dag Eriksen, Postboks 2426 Solli,  0201  Oslo

Oversikt over vedlegg til søknaden

Tilleggsopplysninger, Salgsoppgave med takst og stadfestelse av bud etter tvangssalg med medhjelper.

Skjemaet er tilgjengelig pà www.landbruksdirektoratet.no under «Skjema» Spørsmål om utfylling skal rettes til kommunen.

Landbruksdirektoratet - Søknad om konsesjon pà erverv av fast eiendom etter

konsesjonsloven av 28. november  2003  nr. 98
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Eventuelle tilleggsopplysninger

Søker har Vært i kontakt med Teknisk etat i Kvænangen Kommune for Veiledning vedrørende konsesjon for eiendommen:

Hamnebuktveien 109 íløkelfjord.

Se vedlegg.

Rettledning

Generelt om konsesjonsloven

«Erverv»  er en felles betegnelse for alle måter man kan få en eiendom på, eksempelvis gjennom kjøp, arv, gave osv. Konsesjon er en tilla-
telse fra staten. Den som blir ny eier av eiendommen kalles erverver. Overdrager er forrige eler.  Et  konsesjonspilktig erverv kan ikke tinglyses
uten at det er gitt konsesjon.

bestemmer at alle erverv av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år,
er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller l forskrifter fastsatt l medhold av loven. Som erverv regnes også
erverv av andeler eller parter i en eiendom.

Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende deg til kommunen

der eiendommen ligger for å få svar.

A. Overdragelser som Ikke trenger konsesjon

Det følger av konsesjonsloven §§A_og_5 og (fastsatt 8. desember  2003) hvilke erverv som er unntatt fra

konsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd elendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn  25  dekar
fulldyrket/overflatedyrket jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og fritidsformåi, og annet ubebygd areal som er
utlagt til annet enn landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er også unntatt fra
konsesjonsplikt. Konsesjonsfriheten som følger av reglene  I §  4  første Iedd nr.  1  -  4 og §  5  første ledd nr.  1  og 2 skal godtgjøres ved skjema
for egenerklæring LDIR-360. Skjemaet er tilgjengelig på   under “Skjema". Egenerklærlngen skal følge
hjemmeisdokumentet (festekontrakt, skjøte eller Iignende) når dette sendes til tinglysning. 'llnglysningsmyndighetene sender erklæringen
tilbake til kommunen etter tinglysning. Kommunen fører kontroll med konsesjonsloven blir fulgt.

Konsesjonsfriheten på grunn av ekteskap, slektskap ogleller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en viss størrelse er betinget
av at du bosetter deg på eiendommen innen ett år og bor der i fem år. Dette gjelder eiendommer som har mer enn 25 daa fulldyrketl
overflatedyrket areal og/eller mer enn 500 daa produktiv skog og som har bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsboiig, eller
har bebyggelse som er tillatt oppført som helårsboiig, eller har bebyggelse under oppføring hvor tillatelse til oppføring av helàrsboiig er gitt.
Hvis du ikke skal bosette deg innen fristen på ett år, må du søke konsesjon. Du må da krysse avl felt  19  og gjøre konsesjonsmyndighetene
oppmerksom på at dette er grunnen til at du søker konsesjon.

B. Kort om saksgangen
Kommunen har avgjøreisesmyndighet i konsesjonssaker. Fylkesmannen/Landbruksdirektoratet er Klageinstans.

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig på   og  

Før søknaden tas opp til behandling, må du betale et behandlingsgebyr. Gebyret blir fastsatt og krevd inn av kommunen.
Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal
bosette deg på eiendommen.

Landbruksdirektoratet  -  Søknad om konsesjon på erverv av fast elendom etter
konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
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C. Nærmere om utfylling av søknad om konsesjon

Det er viktig at opplysningene i søknaden gis så fullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra til å redusere saksbehandlingstiden  og à  sikre at

saken behandles på riktig faktisk grunnlag.

Feltene  1  -  5

Både overdrager og du som søker konsesjon må oppgi navn og adresse, fødselsdato eller organisasjonsnummer. Juridiske personer

(f.eks. aksjeselskaper) tildeles et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret fås oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret

(Brønnøysundregistrene EÆLQLQQJJQ). Vennligst oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse ved henvendelse dit.

Feltene  6  -  11
Omfatter overdragelsen flere gàrds- og bruksnummer, må alle oppgis i felt  6.  Gjelder søknaden konsesjon på feste, skal festenummeret

oppgis dersom slikt foreligger. Gjelder søknaden konsesjon pà stiftelse eller overdragelse av andre rettigheter over fast eiendom som

medfører konsesjonsplikt etter  §  3 i  konsesjonsloven, skal rettigheten beskrives (for eksempel grusrettighet, utbyggingskontrakt o.l.).

I felt  7  gis opplysning om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon på leie av eiendommen, skal leiesummen pr. år
oppgis. Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv eller gave, skal antatt verdi fylles inn  i  feltet for dette. Hefter det kårytelser på

eiendommen, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel på kàrytelser kan nevnes borett og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding,

etc.). Kårforpliktelser som ikke er bundet til hvert år, skal oppgis som 5-årig verdi. Ytterligere opplysninger om omfattende kàrytelser som bo-

rett og lignende, bl.a. om påregnelig varighet, forutsettes å gå frem av kjøpekontrakt eller fremkomme i saksutredningen under behandlingen
av konsesjonssøknaden. Dersom løsøre følger med  i  overdragelsen, skal verdien oppgis  i  feltet for dette.

Du trenger ikke fylle ut felt  7  dersom du har overlatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap og du søker konsesjon fordi du ikke

skal bosette deg på eiendommen.

I felt 8 oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. I felt  9  skal opplysning om eiendommen(e)s totalareal fylles ut. Gjelder
ervervet flere gårds- og bruksnummer, skal alle regnes med. I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg pà ulike
arealkategorier. I feltet for dyrket jord føres opp fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite. I feltet for produktiv skog føres skog med
produksjonsevne på minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, fjell i

dagen o.l. Se   for mer informasjon om din eiendom.

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen, bes oppgitt fordeling på hogstklasse I-V og bonitet, og balansekvantumet for den produktive
skogen.

I felt 11 oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført på eiendommen (f.eks. bolighus, kårbolig, hytte, driftsbygning, forretningsbygg,

industribygg, seter o.l.). l tillegg skal grunnflaten for den enkelte bygning oppgis  i  kvadratmeter og antall etasjer. Hvis opplysninger om

bygningens tekniske tilstand (god, middels eller dårlig) og byggeår foreligger (f.eks. fra takst over eiendommen), oppgis dette.

Feltene  12  -  16
Følger andre rettigheter med  i  overdragelsen, skal disse oppgis i felt 12. Eksempler på slike rettigheter er beiterett (f.eks. i utmark),
strandrett. jakt- og fiskerett, hugstrett, allmenningsrett, slåtterett o.l. Dersom du, din ektefelle eller barn under  18  år eier eller leier andre

eiendommer i kommunen eller  i  andre kommuner, skal gårds- og bruksnummer på disse oppgis i henholdsvis felt  13  og 14. I felt  15  skal det

gis en beskrivelse av hvordan eiendommen blir brukt i dag. For landbrukseiendommer skal det fremgå om eiendommen drives med
husdyrhold, planteproduksjon e.l. I felt  16  skal du opplyse hva eiendommen skal brukes til. Eksempel på slik bruk kan være erverv til fritids-

formål, landbruksformål eller industri.

Feltene  17  -  21
Skal eiendommen du søker konsesjon på brukes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før, mà du oppgi gàrds- og bruksnummer på denne
eiendommen. I felt  18  skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktisk erfaring innen jord- og skogbruk du har.

Det trenger ikke  à  fylle ut felt  18  hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon
fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

l felt 19 må du krysse av for om du vil forplikte deg til å bosette deg på eiendommen innen ett år og selv bo deri minst  5  år sammen-
hengende. Er ervervet  i  utgangspunktet konsesjonsfritt pà grunn av ekteskap, slektskap eller odelsrett, og du søker konsesjon fordi du ikke

skal bosette deg på eiendommen, jf punkt A, må du krysse av for dette alternativet  i  felt 19. Du kan  gi  nærmere opplysninger om bakgrunnen
for hvorfor du ikke skal bosette deg på eiendommen på side 3, under "Eventuelle tillegsopplysninger", eller vedlegge eget brev.

Gjelder sknaden enjord- eller skogbrukseiendom, skal det i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden vurderes om det er
nødvendig med delingssamtykke etter  § 12  i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (iordloven).  I  felt 20 må det derfor opplyses om

overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen enn den som nå overdras. Er det flere som søker konsesjon på samme

landbrukseiendom, må det opplyses om søkerne er gift, samboere eller partnere i felt 21.

Felt 22
Både du som erverver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under 18 år eller umyndiggjorte - må

vergen undertegne. Advokater kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt foreligger.

Landbruksdirektoratet - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter
konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
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Vebzfizgé I
Eventuelle tilleggsopplysninger

Søker ber om at det ved behandling av søknaden tas hensyn til at det ikke har vært drift på gården på over

40 år, og det vises til Rundskriv M-3/2017, jfr., 6 Unntak fra kosesjonsplikt:
«dersom arealet over tid har vært ute av bruk, vil det ikke lenger kunne karakteriseres som fulldyrka eller

overflatedyrka. Slik endring kan føre til at erverv av eiendommen ikke lenger utløser konsesjonsplikt».

Eiendommens avkastningevne er dårlig. En mindre Vedproduksjon for salg til lokalmiljø, og til egen bruk er

ønskelig for å bevare kulturlandskapet ved å hindre gjengroing.

Eiendommens landbruksareal kan ved interesse fra en annen driftsenhet leies uti mer enn 10 år, dersom

dette ikke kommer i strid med fredningen.

Søker ser det som sin viktigste oppgave å ivareta kulturminnene for kommende generasjoner, da de fleste

gjenreisningsgårdene er ombygget, eller forfalt vedlikeholdsmessig.

Gården er fredet av Riksantikvaren som en typisk gjenreisningsgård for Finnmark og Nord-Troms fra

etterkrigsårene. Dette gjør at boligen og de øvrige bygningene derfor ikke egner seg som helårsbolig etter

dagens krav.

Boligens alder, dårlige standard og karakter med de begrensninger som foreligger, gjør at søker ikke anser

eiendommen som «bebygd eiendom» etter konsesjonsloven §5 andre ledd.

Viser til rettskraftig dom fra Senja tingrett av 11. juli 2012.

Retten kom til at eiendommen, pga. boligens dårlige standard, ikke kunne anses å være bebygd, slik at det

derfor ikke heftet boplikt eller konsesjonsplikt på eiendommen. Retten la bl.a. vekt på at boligen hadde

store fukt- og råteskader, sannsynligvis også i bærende konstruksjoner, og at sakkyndige i saken uttalte at

det ut fra husets 'tilstand ville koste nærmest like mye å sette huset istand som å bygge nytt hus.

Vurderingen av om en eiendom skal anses bebygd eller ikke må vurderes konkret i den enkelte sak.

Det foreligger ingen råteskader i dette tilfellet, men verningen av gården medfører store begrensninger

for oppgradering til dagens boligstandard. En slik oppgradering vil også være vesentlig mer kostbar enn

en vanlig bolig rehabilitering.

Det er ikke påregnelig at andre vil erverve eiendommen for â bru ke den til helårsbolig.

Dersom kommunen allikevel pålegger søkeren boplikt utover

de verneverdige begrensningene som eiendommen har, bes det om at det gis en 2 års frist for utbredelse av

bolig.

Erverver vil søke om dispensasjon for å etterisolere hovedhus, og etablere et bad med toalett, herunder

tilknytning til vann og kloakk(septiktank) for at boligen skal kunne fungere som helårsbolig. Søker har
kontaktet Kulturminneforvaltningen for å få veiledning til søknad med tidsriktige tegninger, men det
endelige resultatet av denne prosessen er uvisst.

Et positivt svar fra Kulturminneforvaltningen vil gi eiendommen nye driftsmuligheter, da tradisjonell

gårdsdrift alene ikke er økonomisk bærekraftig for dette gårdsbruket. En stadig økende etterspørsel etter
ekte naturopplevelser i vinterhalvåret, gjør at søker ønsker å utvikle et tilbud innen retreat, kultur og

gårdsturisme(utleie og overnatting) dersom dispensasjon gis fra forvaltningen. Blir dette aktuelt vil søker

komme tilbake med mer utfyllende opplysninger for dette prosjektet.

Søker har ingen direkte tilknytning til gårdsbruket i løkelfjord, men er selv fra Langfiord i nabokommunen og

har et sterkt ønske om å flytte tilbake til sitt barndoms-paradis hvor alle ferier er tilbragt - sommer som

vinter. Tilknytningen til området gjennom familie bosatt i Burfjord, Øksfjord, Nuvsvåg og Alta bør også
vektlegges noe.
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Avsagt: 25.04.2019

Sak nr.: 18-039491TVA-NHER

Dommer: Tingrettsdommer Elisabeth Lund

Saken  gjelder: Stadfestelse av bud etter tvangssalg ved medhjelperjf.
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-30.

Brita Marie Garden Advokat Per Digre

mot

Elin Irene Vestgärd Five
Otta Marie Reiersen
Ida Albertine Thomassen
Bente Hilma Vestgärd
Tor Oddgeir Vestgärd
Bjarne Johan Garden
Oddmund Garden
Svein Halvar Garden
Øyvind Garden
Gunn Lise Andreassen
Pål Johnny Andreassen
Stig Hedly Andreassen
Borghild Eliassen
Synøve Vestgärd

Ingen begrensninger  i  adgangen til offentlig gjengivelse



KJ ENNELSE

Etter begjæring av 06.03.2018 fra Brita Marie Garden om oppløsning av sameiet gnr 8 bnr

3 i Kvænangen kommune besluttet Nord-Troms tingrett tvangssalg av eiendommen jf.

tvangsfullbyrdelsesloven  §  11-9, og at salget skal gjennomføres ved bruk av medhjelper, jf.

tvangsfullbyrdelsesloven  §  11-12.

Den oppnevnte medhj elperen advokat Bj øm August Krane har utbudt salgsobj ektet for

salg. Dag Eriksen har inngitt bud med kr 1.310.000,- . Budgiveren er bundet til

25.04.2019. Nord-Troms tingrett har akseptert en budfrist på tre uker og kjøper har utvidet

denne. Det er framlagt finansieringsplan for budet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven  §  11-25

annet ledd. Ved brev av 03.04.2019 til retten har medhjelperen meddelt at saksøkeren har

begjært stadfestet bud stort kr 1.310.000; avgitt av Dag Eriksen. Den skriftlige meldingen

av 03.04.2019 er sendt partene, kjente rettighetshavere og budgiveren, med opplysninger

og vedlegg som nevnt i  §  11-29 a  -  f. Det går videre fram av meddelelsen at innsigelse må

være kommet fram til retten innen to uker fra avsendelsen av underretningen.

Silvia Felix innga 17. april 2019 bud på kr. 1.500.000. Budgiver er uten finansiering og har

etter naermere undersøkelser kommet til at hun ikke vil klare å bringe dette i orden.

Budgiver Felix ønsker ikke å stå ved sitt bud. Saksøker er forelagt budet, men ønsker ikke

å begjære dette stadfestet ut fra den usikkerhet som foreligger. Hun opprettholder

begjæringen om at budet på kr 1.310.000; avgitt av Dag Eriksen stadfestes. Retten er enig

i at budet fra Felix bør avvises på grunn av manglende sikkerhet.

Fristen i forhold til stadfestelse av bud på kr. 1.310.000,- er nå utløpt uten at retten har

mottatt innsigelser.

Det foreligger en takst over salgsobjektet av 16.08.20] 8, avgitt av takstingeniør Trygve

Myrvang, hvor verdien er anslått til kr 750.000,- .

Salgsobjektet er et nedlagt småbruk, med bolighus to naust, fjøs, sommerijøs og uthus.

Deler av gårdstunet  0 g bygningene er fredet. Bygningene er vedlikeholdt utvendig, men

bærer preg av så være nedslitt innvendig. Boligen har stått tom i lengre tid. Siden det er

kulturminner på eiendommen er det begrensninger på hva som er tillatt å gjøre mht.

vedlikehold/endringer. Det foregår en jordskiftesak på tilstøtende eiendommer, men saken

anses ikke å få vesentlig betydning for denne eiendommen.

Medhj elper mener at ytterligere salgsarbeid ikke er nødvendig og markedspris ansees å

være nådd. Budet er over takst og det hviler et fredningsvedtak på eiendommen og

usikkerhet rundt kommunens vilkår for å gi konsesjon.
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Rettens vurdering

Den omstendighet at salget er et tvangssalg antas âha en viss prisdempende effekt på

størrelsen av budene, særlig ved at retten til å reklamere er begrenset, at budenes

bindingstid er lengre enn ved frivillig salg, og at det hefter noe usikkerhet ved tidspunktet

for tiltredelsen. Retten anser det, ut fra det som er kommet fram i saken, ikke sannsynlig at

fomyede salgsforsøk vil lede til større utbytte, jf. tvangsfullbyrdelsesloven  §  11-30 bokstav

a.

Budet dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn saksøkers krav, jf.

tvangsfullbyrdelsesloven  §  11-30 andre ledd bokstav b. Det foreligger heller ikke andre

omstendigheter som hindrer stadfestelse, jf.  §  ll- 30 annet ledd bokstav c-f, og budet blir  å

stadfeste.

SLUTNING

Bud på kr 1.310.000; avgitt av Dag Eriksen ved tvangssalg av gnr.  8  bnr.  3  i Kvænangen

Ma/\ JAM
Elisabeth Lund

Avgjørelsen kan ankes til lagmannsretten. Anke må erklæres direkte for Nord-Troms

kommune, stadfestes.

tingrett innen én måned fra kjennelsen ble avsagt.

Den som anker, må betale ankegebyr på kr 6.900.
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FREDET  GJENREISNINGSGARD

HAMNBUKTVEIEN 109

JØKELFJORD, KVÆNANGEN

'nå

Fredet gjenreisningsgård fra etterkrigstiden bestående av syv bygninger. Stor eiendom med usjenert

og idyllisk beliggenhet ijøkelfjorden. Eiendommen har over flere år vært driftet av Nord-troms

museum, men slik drift er nå opphørt. Fredningsvedtaket legger begrensninger på bruk og utvikling

av eiendommen. Kjøp av eiendommen er konsesjonspliktig. Salget er et tvangssalg (oppløsning av

et eiendomssameie) med spesielle regler rundt budgivning, mangelsansvar og oppgjør/ overtakelse.

 Al) Russia Hamnbuktveien 109, 9163 Jøkelfjord l
BRA 'l‘()’l‘Al.'l‘ l 318m2 l
mm l’—R()M l 85m2 l

’l‘()M’l' l Ca. 416 795 m2 l
v1«;n1)rm my l Kr. 750.o00,- l

 PRIS/\N'I'Yl)Nl NG Kt. 750.000,- l

\\'\\'\\'.í`lnn.no I Kode nt.  128992426 J

J USTITIA
ADVOKAT



SALGSOPPGAVE

VED TVANGSSALG  AV  FAST EIENDOM

TYPE EIENDOM:

j F redet gj enreisningsgård /småbruk  /  landbrukseiendom.

MATR.NR. / KOMMUNE:
l  Gnr. 8 bnr.  3  i Kvænangen kommune (1943).

EIER:
jElin Irene Vestgård Five mfl.

ADKOMST:

jÃvkjøring fra kommunal veg til egen eiendom.

REGULERING:
Det er ikke egen reguleringsplan for området. Eiendommen ligger i et LNFR-område
(Landbruks- Natur- Fritid og Reindrift).

VANN OG AVLØP:

j Ikke tilknyttet kommunalt vann og avløp. Privat sommervann.

BRUKSTILLATELSE /F ERDIGATTEST / OFFENTLIGE PÅLEGG:
Ingen opplysninger om brukstillatelse og ferdigattest pga. bygningenes alder. Vedtak

om fredning fra Riksantikvaren datert 29.12.1994.

AREAL:
l  Ca 416800m2. Se gårdskart vedlagt salgsoppgaven for klassifisering.

LIGNINGSVERDI:
lKr. 203.657,- (for 2016).

KOMMUNALE AVGIFTER:
[Kun feiegebyr på kr. 471,- pr. år. Eiendommen er pr. i dag ikke tilknyttet renovasjon.

LØSØRE OG TILBEHØR:
Det vises til vedlagte liste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor vedr hva

som medfølger boligen. Innbo og løsøre, herunder hvitevarer og brunevarer, medfølger

ikke. Boligen kan likevel ikke påregnes ryddet og vasket ved overtakelse.

LEDIG:
Ved et tvangssalg ledigstilles og overleveres eiendommen iht. særskilte regler i
tvangsfullbyrdelsesloven. Dette skjer iht. en lovbestemt frist på tre måneder fra det

tidspunkt medhjelper har meddelt Nord-Troms tingrett et bud som er begjært stadfestet

av saksøker.

Dersom tingrettens kjennelse om aksept av bud blir anket kan det ta lengre tid før kjøper

l

I

l
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får flytte inn. Se nærmere orientering om dette i vedlegg til budskjema.

Dersom eier ikke fraflytter eiendommen ved overtakelse er det kjøpers ansvar å iverksette
tvangsfravikelse. Slik begjæring om fravikelse fremsettes gebyrfritt til Namsmannen på

bakgrunn av stadfestelseskjennelse avsagt av Nord-troms tingrett.

DIVERSE:
Tinglzste Ved en tvangssalgsomsetning vil alle rene pengeheftelser

I1efte1ser: (panteobligasjoner og utleggsforretninger) slettes.

Alle øvrige heftelser slik som tinglyste servitutter, forkjøpsretter mv.
medfølger eiendommen. Dette er følgende:

Heftelser i eiendomsrett:

1933/904539-1/97 24-07-1933 BESTEMÆLSE OM EEITERETT

RETTIGHETSHAVER: KNR: 1943 GNR:  B  BNR: 8

1933/901350-1/97 23.05.1933 UTSKIFTINQ

1957/1390-1/97 13.05.1957 ERKLÆRINQ/AVTALE

Avstàelse av grunn/rettigheter til

veg/havneanlegg/ledninger

m.v.

1951/906081-1/97 26.01.1961 ELEKTRISKE KRAFTL1NJ3g

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1995/13563-1/97 02.11.1995 FREDNINGSVEDTAK

Gjelder samtlige bygninger pà eiendommen, samt

omrâde rundt

bygningene, avmerket pà kart.

[ur1'd1'sk: Lov om avhending av fast eiendom får ikke anvendelse. Salget er et
tvangssalg ved medhjelper, hvoretter kjøper har begrenset adgang til å
påberope mangler, jfr. tvangsfullbyrdelseslovens §§ 11-39, 11-40 og 11-
41.

Eiendommen har mangel dersom
-  den ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som
medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

-  medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold
som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne

med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller
-  den er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne
med.
Dersom det foreligger mangler kan kjøper kreve prisavslag. Kjøper kan

ikke heve kjøpet.

Budreggler: Det gjelder særskilte regler mht. budgivning. Første bud må inngis
skriftliglfl vedlagte budskjema med budfrist på minimum seks uker.
Forhøyelser må også inngis skriftlig med ny seks ukers frist. Kopi av
legitimasjon må følge med budskjemaet. Medhjelper skal gi en
skriftlig tilbakemelding på at budet er mottatt.

Budgivere, og andre interessenter som bes om å bli holdt orientert om



Fottrinnsre  tt  1'

budrunden:

Forkiogsrett:

Ogggjar og

overtakelse:

bud, får skriftlig melding om nye bud. Dette skjer fortrinnsvis på e-

post.

Budgivers identitet er under budrunden skjult for andre budgivere,

med mindre budgiveren selv aksepterer at identitet kan oppgis. Nord-

troms tingrett, som er medhjelpers oppdragsgiver, vil kunne få innsyn i
interessenters og budgiveres identitet fortløpende.

Når ingen vil by høyere vil bud bli forelagt saksøkeren dersom
medhjelper mener at markedspris er oppnådd, jfr. tvfl. § 11-28.
Når bud fremlegges for saksøkeren jfr. tvfl.  §  11-28, vil budgivers
identitet bli opplyst til denne.

Når saksøker har begjært bud stadfestet vil medhjelper forelegge budet

for tingretten, jfr. tvfl. 11-29. På dette tidspunkt vil budgivers identitet

også bli opplyst til saksøkte, øvrige eiere, pantesikrede kreditorer,

øvrige rettighetshavere og tingretten. Budgiver får kopi av denne
foreleggelsen.

Tingrettens kjennelse om aksept skal være avsagt innen utløpet av

budfristen på seks uker.  I  de tilfeller saksøker velger ikke å begjære

noen av budene stadfestet skal tvangssalget normalt heves, og
salgs arbeidet innstilles.

Medhjelper er pliktig til å ta imot evt. etteranmeldte bud helt frem til
tingrettens aksept foreligger.  I  slike tilfeller vil den foreleggelse som
allerede er sendt til tingretten bli trukket tilbake, slik at budrunden

fortsetter.

Det vises til vedlagte budskjema med budinformasjon. Det er Nord-
Troms tingrett som ved en kjennelse aksepterer bud. Medhjelper og

eier kan ikke akseptere bud. Tingrettens kjennelse kan ankes innen en

måned etter avsigelse. Kjøper kan derfor ikke legge til grunn at man
har fått tilslaget på eiendommen før ankefristen er gått ut.

Sameierne har lovbestemt fortrinnsrett jfr. sameieloven  §  15 andre ledd

andre punktum. Fortrinnsretten gir sameierne rett til å overta

eiendommen på samme vilkår som en utenforstående er villig til å

tilby. Sameierne må derfor delta i budrunden på lik linje med andre,

men vil få tilslaget dersom samme bud inngis. Dersom samme bud

inngis skal utenforstående få anledning til å inngi høyere bud. Det

vises til sameieloven § 15  med tilhørende forskrift av 25. mai 1966.

Det er ikke andre forkjøpsretter utover sameiers fortrinnsrett jf.

ovenfor.

Oppgjør foretas ved at kjøpesummen overføres til Justitia AS på

oppgjørsdag som vil være tre måneder fra det tidspunkt medhjelper

har forelagt Nord-Troms tingrett et bud som begjæres stadfestet, jfr.
tvfl. §11-39. Justitia  AS  foretar oppgjøret, og besørger skjøte og evt.



Omkostninger:

Medhielgers

Vederlag:

Konsesionsglikt:

pantedokument tinglyst. Kjøpet kan ikke regne med at eiendommen er

ryddet og rengjort før overtakelse.

I  tillegg til kjøpesummen må kjøper betale tinglysningsgebyr på

kr 525,- for skjøte, og evt. tinglysningsgebyr for pantedokument på kr.
525,- dersom kjøpet er finansiert ved banklån, samt dokumentavgift til

Staten på 2,5 % av kjøpesum.

Reguleres i forskrift om tvangssalg ved medhjelper av 12.02.1992 nr  895
kapittel 3. Salær utgjør 3 % av kjøpesummen til og med kr. 500.000,- 2

°/o av kjøpesummen til med kr. 1.000.000,- 1  % av  det overskytende til
og med kr 3.000.000,- . Godtgjørelsen skal likevel minst være lik 10
ganger rettsgebyret. Dersom medhjelper skal motta og utbetale
kjøpesummen gis et tillegg i godtgjørelsen på fem ganger rettsgebyret.

Ett rettsgebyr er kr. 1.130,-. Medhjelper får i tillegg dekket utgifter til

annonsering, verditakst, gebyr for innhenting av offentlige
opplysninger m.v. Vederlag og utlegg trekkes av kjøpesum.

Eiendommen er konsesjonspliktig etter konsesjonslovens

bestemmelser.

«Rundskriv M-2/ 2016 Endring i Rundskriv M-2 / 2012. Priser på

landbrukseiendommer ved konsesjon. Nedre beløpsgrense for

prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom»

bestemmer at en prisvurdering skal unnlates av
konsesjonsmyndighetene dersom kjøpesummen er under kr 3.500.000,-

En søknad om konsesjon med en kjøpesum høyere enn dette kan

likevel bli innvilget, da pris er en av flere momenter som det skal
legges særlig vekt på, jf. konsesjonsloven § 9.

Det er kjøper som har risikoen for om konsesjon blir gitt jfr.
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-24 andre ledd. Det er ikke adgang til å ta

forbehold om konsesjon. Det er i utgangspunktet ikke noe i veien for å

stadfeste et bud som ligger over den fastsatte maksimalpris ved
konsesjonsbehandlingen, men man kan da risikere at man ikke får
tinglyst skjøtet fordi kommunen ikke gir konsesjon. Da får man heller
ikke tinglyst pantedokumentet til kjøpers bank.

Det er Kvænangen kommune som behandler konsesjonssøknader, og

som tar stilling til om det skal ilegges bo- og driveplikt. Spørsmål

rundt dette må fremsettes direkte til kommunen.

Det bemerkes at for noen kjøpere kan ervervet være unntatt
konsesjonsplikt på grunn av slektskap, ekteskap, svogerskap og

uskifte jfr. konsesjonsloven kap. 3. Skjemaet som skal brukes i slike
tilfeller (Egenerklæring om konsesjonsfrihet SLF-360B) er vedlagt
salgsoppgaven. Før et skjøte kan tinglyses må skjemaet være attestert
av kommunen.  I  de tilfeller en kjøper innvilges konsesjonsfrihet fra
kommunen vil det ikke bli foretatt en maksimalprisvurdering. En slik



kjøper vil få tinglyst sitt skjøte for et bud også over maksimalpris.

0deIs1.0'sn1'ng: Kjøper ved tvangssalg, som ved frivillig salg, er undergitt de vanlige

regler om odelsløsning og regler om odels- og åsetestakst. Disse
takstsystemene í medføre at odelsberettiget kan løse inn

eiendommen til en lavere pris enn den er kjøpt for. En odelsberettiget

har adgang til  å  reise sak mot den som måtte bli kjøper av

eiendommen. Frist for  å  gjøre odelsretten gjeldende er ved tvangssalg
seks måneder fra tinglysning av skjøte jfr. odelsloven  §  40. Kjøper
bærer risikoen for om det blir opprettet sak om odelsløsning jfr.

tvangsfullbyrdelsesloven § 11-24.

TAKST  / VERDIVURDERING:
lVed takstingeniør Trygve V. Myrvang. Normal salgsverdi den 16.08.18: kr. 750.000,-.

PRISANTYDNING:
+ kr. 525,- for tinglysning av skjøte
+ kr.. 525,- for tinglysning av pantedokument

+ 2,5 "/0 dokumentavgift til StatenKr. 750.000,-

Vedlegg:

El Verdi- og lånetakst

EI  Gårdskart

El Fredningsvedtak

Cl Matrikkelopplysninger

El Innbo og løsøre
El Budskjema m/ budinformasjon
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Hamnebuktveien 109  Slettnes  Gård Benevnelse BRA Markedsverdi E  _ E

9163JØKELF10RD Fritidseiendom 39 m’ K,»_ 750 000
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Kvænangen kommune Fjøs 102 m, I

Fullstendig arealoversíktínneirapporten 'I '_' I

Tomteareal 416 795 m* E 'I

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med cvlin mobiltelefon.

Oppdragsnr. 462 826

Befaríngsdato 21.06.2018
Rapportdato 16.08.2018

Rapportansvarlig T Myrvang Bygg

Takstingeniør: Trygve Vidar Myrvang

Snemyrveien 1, 9151 STORSLETI'

Tlf.: 41009701

E-post: tmyrvangbygg@nordtroms.net
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Verditakst  -  fast eiendom

Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.

  

lêdrensse m Hamnebuktveien 109 Slettnes Gård Gnr. Bnr. i Fnr. Snr. § Bolignr. i

Tlpasrrlwç/slied __L 9163 JØKELFJORD _ s 3 o oSnéééde/bydel .  Jgkelfiord .. ._ ...,- .  ,, ,

Kommune å Kvænangen “iw

Freifviièffllilffi i JUSTITIA As i i
Bjarne Johan Garden, Brita Marie Garden, Einar Kristoffer

Thomassen, Gunn Lise Andreassen, Oddmund Garden, Otta Marie

Reiersen, Stig Hedly Andreassen, Svein Halvar Garden, Thomas

Nikolai Vestgård, Øyvind Garden

Hjemmelshavelde)

i
i  

iréfakfnèstdsaèèfff léilofi-2oifi
i Tilstede/opplysninger Adv. Rune Gustavsen og takstingeniør Trygve Myrvang
i .
i gitt av

Premisser - generelle opplysninger

Denne taksten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen.

Denne takstrapporten er en verditakst som benyttes for å ansette eiendommens normale omsetningsverdi. Denne taksttypen forutsetter at det foretas

overflatisk visuell bygningsteknisk inspeksjon uten tilstandsvurdering. Verditakst må ikke forveksles med Boligsalgsrapport som har en mer omfattende

bygningsteknisk gjennomgang og hvor det blant annet foretas fuktsøk og fuktmålinger, og hvor bygningsdelene tilstandsvurderes med tilstandsgrader og hvor

konsekvensene av tilstanden synliggjøres.

Det er ikke utført noen inngrep i byggverket, eller flyttet på noe av inventar eller møbler. Utvendig tak er kun besiktiget fra bakken. Kaldloftet er ikke sjekket, da

det ikke var mulig å komme seg dit.

Elektrisk anlegg er ikke kontrollert, på generelt grunnlag anbefales det å få anlegget kontrolleres av en el-fagmann.

Pipe og ildsted er ikke kontrollert.

Plan og loddawik er ikke kontrollert.

Det er ikke undersøkt i plan-og bygningsetatens arkiver.

Oppdragsgiver må kontrollere om det er feil i rapporten som må rettes opp før den taes i bruk. Ved at rapporten taes i bruk godkjennes rapporten. Rapporten

er gyldig i 6 mnd.

Sammendrag

Eiendommen er et nedlagt småbruk, der deler av gårdstunet og bygningene er vedtaksfredet. Bygningene er vedlikeholdt utvendig, innvendig er overflatene

nedslitte. Det er ikke noe toalett i boligen, utedo ved fjøs. Bygningene er gjenreisningsbygg fra etter krigen, og er oppført etter datidens byggeskikk. Boligen har

stått tomt i lengere tid og ikke blitt vedlikeholdt, men i det siste er bygningene ble malt utvendig. Innvendig bærer det preg av slitasje og nedslitt, noen vinduer

er råteskadet.

Det er 2 gammetufter som er automatisk fredet.

Siden det er kulturminner på eiendommen kan det begrense hva som er tillatt å gjøre. Normalt vedlikeholdt er tillatt, men alt utenom det må det omsøkes til

fylkeskommunen. Det gis også tilskudd til vedlikeholdet, pr.dd er det avsatt midler til naustene og sommerfjøsen. T ak på naust 1 er godkjent av fylkesmannen

for reparasjon/utskifting til tilsvarende plater, dette iflg. Olav Austlid hos Troms Fylkeskommune. Midlene gjelder for ett àr, men det kan søkes på nytt hvert år.

Boligen egner seg ikke som helårsbolig etter dagens krav.

Det vises til vedtak om fredning for vilkårene for eiendommen, vedtak vedlegges takstrapporten.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø
Eiendommen ligger i Jøkelfjord i Kvænangen kommune, det er ca 26 km til Burfjord sentrum som er kommunesenteret, det er ca 14 km til E6 på Alteidet. Det er

ca 94 km til Alta.

Hovedeienndommen er i 2 teiger, d er teigen mellom vegen og sjøen er delvis omrâdefredet og alle bygningene er vedtaksfredet, mens det er et

bosetningsområde som er automatisk fredet. Teigen ovenfor kommunal veg er ikke fredet. En teig i sameie med andre eiendommer på andre siden av fjorden.

 

Gårdtunet ligger skjermet fra offentlig veg og fin utsikt ut over ytre del av Jøkelfjorden.
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Reguleringsmessige forhold

Ingen reguleringsmessige forhold er opplyst eller hensyntatt.

Området er et LNFR-omrâde.

Eiendommens tomt

I Tomteareal I 416 794,9 m2 I Type tomt I Eiet I

Tomtens beskaffenhet (også  vann,  vel, kloakk m.m.)

Det er registrert automatisk fredet område på gårdstunet, men det gjør  ikke  tomten ubrukelig. Ved at det fredet kulturminner på tomtengjør at den er mindre

attraktiv og begrenser muligheten for tomten.

Hensynet til automatisk fredete kulturminner er regulert i kulturminneloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/l978-06-09-50). Automatisk fredete

kulturminner er vernet mot alle former for inngrep.

Gårdstun med naturlig grasvekster.

Veg ned fra kommunal veg er igjengrodd med gras og med skog omkring, men det lar seg gjøre å kjøre ned med egnet kjøretøy.

Privat vann, kun vann til kjøkkenvask.

Privat avløp.

Hovedeiendommen er delt i 2 teiger, en teig mellom off.veg og sjøen, 59,2 daa som delvis er vedtaksfredet og en teig på oversiden av off.veg på 357,6 daa.

Det er en teig på andre siden av fjorden som er tilknyttede andre matrikkelnummert 8/1 8/2 8/4 , denne er på 3609,8 daa

Området som er vedtaksfredet er vises på https://kulturminnesokno/minnef?

queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F87448

Terrengforhold

Gårdstun med hellende terreng.

Eiendommens bygninger

Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Landbrukseiendom 1946-49

Bårstue 1946-49

Naust  1 1946-49

Naust 2 1946-49

Fjøs 1946-49

Uthus/vedbod 1946-49

Sommerfjøs 1946-49

Likningsverdi (år)

Kjøpsàr 2014

Kjøpesum / kostpris Kr. 0

Forsikringsselskap I Type forsikring I I Polisenummer I

Bygningsmessig beskrivelse

Fundamenterlng, grunnmur og kjellergulv

Grunnmur i betong/gråsteinsmur som er pusset og malt utvendig.

Tilbygg mot nordøst står på trepàler.

Kjeller er ikke besiktiget da l<jellerdør var låst og luke i gulv spikret igjen.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Bjelkelag i tre med malte gulvbord.

Vegger i bindingsverk med malt stående trepanel.

Inngangplatt i tre bygd for noen år siden.

Hamnebuktveien 109DI]SIettnes Gård Side 3 av 9 T Myrvang Bygg
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Dører  og vinduer

Dører og vinduer  i  tre fra byggeår.

Takkonstruksjon med yttertak

Saltak, tresperrer med taktrobord og bølgeeternitt som taktekke.

Tak på tilbyggene med skråtak og med takpapp som taktekke, takpapp lagt i senere tid.

Piper, ildsteder og oppvarming

Teglsteinspípe med ildsted på kjøkken, stue, oppholdsrom/soverom og soverom loft.

Oppvarming med vedfyring og elektrisitet.

Kjøkken

Enkel vannkrane med utslagsvask og kjøkkenbenk.

Avløp fra utslagsvask går gjennom kjøkkengulvet.

Innvendige overflater

Tak: malt trepanel, trehvit trepanel

Vegger: malt trepanel, trehvit trepanel

Gulv: malte gulvbord, trehvit gulvbord, gulvbeleggflíser,

Elektrisk anlegg

Strøminntak via luftspenn.

Åpent el-anlegg.

VVS-installasjoner

Vannkrane på kjøkkenet.

Gjenstående arbeider, hovedbygg

Boligen trenger vedlikehold innvendig.

Generelt om andre bygg

Bårstue i tømmer og bindingsverk med stående trepanel utvendig på bindingsverk og på røstveggene, store åpninger mellom tømmerstokkene.

Gulv i tre med malte gulvbord. Fundamentert på løse gråstein.

Saltak, åstak med taktrobord og takpapp som taktekke. Takpapp lagt i senere tid.

lkke besiktiget innvendig da døren var låst.

Naust 1 i bindingsverk med stående malt trepanel. Gråsteinsmur. Saltak med bølgeeternítt som taktekke, noen hull i taket. Trapp opp til loft som har trebord

som gulv.

Naust 2  i  bindingsverk med stående trepanel, noen hull  i  veggene. Saltak med takpapp som taktekke. Gulv med trebjelker og trebord. Vegg stàer på gråsteiner

med treverket går helt ned til marka.

Noe nedslitte vegger og taktekke.

Fjøs med betongmur under tjøsbolig og betongsøyler under høylåve. Dørene til gjødselkjeller er delvis råteskadet.

Fjøsbolig i tømmer, høylâve i bindingsverk, utvendig med stående malt trepanel. Gulv med trebjelker og trebord, himllngen i fjøsboligen med trebord. Noe

råteskade í himlíngen rundt luftekanalen.

Saltak med bølgeeternitt som taktekke, inngangsparti med takpapp som taktekke.

Làvebro i tre med betong i  nedre del som er sprukket.

Vedbod i bindingsverk med stående malt trepanel utvendig, gulv med trebjelker og gulvbord. Skràtak med taktrobord og papp som taktekkke. Bjelkelag

opplagret på gråstein.

Sommerfjøs er ikke besiktiget, mottatt bilder fra Troms Fylkeskommune. Fjøsen er står på løse gråsteiner og trepåler, gulv med runde tømmerstokkker med

trebord som gulv. Veggeri bindingsverk med stående trekledning. Skråtak, med pressening som taktekke. Noe råteskadet innvendig da det har vært lekkasje

i taket. Fjøsen trenger vedlikehold/renovering.

Arealopplysninger
Arealmâlingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden “Takstbransjens retningslinjer for arealmåling — 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som

utgangspunkt, Ved motstrid eller tolkníngstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling - 2014" legges takstbransjens

retningslinjer til grunn.

T Myrvang Bygg

Trygve Vidar Myrvang
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Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med

byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.
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Fritidseiendom

Etasje

Loft

Hovedetasje

Sum

Bårstue

Etasje

Hovedetasje

Sum

Fjøs

Etasje

Lâve

Fjøsbolig

Sum

Naust  1

Etasje

Loft

Naust

Sum

Uthus/Vedbod

Etasje

Uthus/Vedbod

Sum

Sommerfiøs

Etasje

Sommerfjøs

Sum

Sum  alle  bygninger

l

l

I
l

l

l

l

Bruttoareal

Bruttoareal

Bruttoareal

Bruttoareal

BTA

31

65

96

BTA

22

22

BTA

43

65

108

BTA

29

39

68 _'l
Bruttoareal

l
i

1

l

l
l

l

i s

Bruttoareal

Bruttoareal

18

'18

BTA

9

9

BTA

16

16

337

Kommentarer til arealberegningen

Arealene er målt i henhold til Norsk Standard(NS) 3940. Standarden er formulert slik at arealene måles uten hensyntagen til lover og/eller byggeforskrifter ved

«we

l
l

Verditakst -fast eiendom

SUM

29

60

89

SUM

21

21

SUM

41

61

102

SUM

28

38

66

17

SUM

8

8

SUM

15

15

318

Hamnebuktvelen 109DDSlettnes Gård
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Bruksareal (BRA)

P-ROM

29

isfii

lasl

Bruksareal (BRA)

P-ROM

O

i
0  r

Bruksareal (BRA)

P-ROM

0

lol

I o l

Bruksareal (BRA)

P-ROM

0

l  o

l o

Bruksareal (BRA)

P-ROM

0

l°l
Bruksareal (BRA)

P-ROM

0

l  °  l
Bruksareal (BRA)

O

l  °  l

jssl
l

P-ROM

S-ROM

0

4

4

S-ROM

21

S-ROM

41

61

102

S-ROM

28

38

66

17

S-ROM

8

S-ROM

15

15

233
I
I

Primære rom

Loftsgang, 2 soverom

2 vf, gang, kjøkken, stue, soverom,

oppholdsrom/soverom
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Romfordeling

Sekundære rom

Bod

Romfordelíng

Sekundære rom

2 rom

Romfordeling

Sekundære rom

Høylåve

Gang, fiøsbolíg, høyllåve

Romfordelíng

Sekundære rom

Loft

Naust

Romfordeling d

Sekundære rom

Naust

Romfordeling

Sekundaere rom

Vedbod

Romfordelíng

Sekundære rom

Sommerfjøs

l

T Myrvang Bygg
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beregning av arealer.

Oppmålt med laser.

Arealet på sommerfiøs er fått oppgitt fra Troms Fylkeskommune og det må sees som ca areal.

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.

Konsesjon

Ja, eiendommen er over 100 daa.

Sameie

Det lar seg ikke gjøre å få alle hjemmelshaverne opp på forsiden pga tekniske begrensninger  i  programmet, men er er alle hjemmelshaverne:

Bente Hilma Vestgård, Borghild Eliassen, Bjarne Johan Garden, Brita Marie Garden, Dagfinn Eliassen, Einar Kristoffer Thomassen, Elin Irene Vestgård Five, Gunn

Lise Andreassen, Oddmund Garden, Otta Marie Reiersen, Pål Johnny Andreassen, Stig Hedly Andreassen, Svein Halvar Garden, Thomas Nikolai Vestgård, Tor

Oddgeir Vestgård, Øyvind Garden

Forkjøpsrett

Nei, Nord-Troms Museum hadde en forskjøpsrett, men den ble trukket tilbake i 2010 iflg, daglig leder ved Nord-Troms Museum.

Heftelser

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for Sekretariatet For Registrering Av faste

Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registrering og vedlikehold av data hos

Riksantikvaren.

Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernestatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det.

Kulturminner fra før 1537, og stående bygg fra før 1650 er automatisk freda gjennom kulturminneloven; for nyere objekter må det gjøres fredningsvedtak  i

hvert enkelt tilfelle.

Kulturminner på eiendommen matrikkelført 16.01.2010 og oppdatert 12.04.2016,

se https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F87448

Fra Askeladden:

Art: Gårdstun; Våningshus gjenreisningsgård, Bårstue, Naust 1 - Naust 2, Fjøs, Sommerfjøs, Områdefredning

Datering: eldre enn 100 år

Kategori: Arkeologisk minne

Vernestatus: vedtaksfredet

For bosetningsomrâde på eiendommen matrikkelført 02.12.2011 og oppdatert 02.08.2016.

se httpsz//kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F150440

Området som er avmerket på kartet omfatter gammetufter.

Fra Askeladden:

Art: Gammetuft, 2 stk.

Datering: eldre enn 100 år

Kategori: Arkeologisk minne

Vernestatus: Automatisk fredet

For andre heftleser kan ubekreftet grunnbok laste ned via seeiendom.no
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Servitutter

For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoverføringer som kan ha betydning for denne matríkkelenhet henvises til hovedbruket/

avgivereiendommen.

For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten.

Økonomi

Utleleforhold  /  Brutto årsleieinntekt. (EgenIeie ikke vurdert)

Ikke vurdert.

Kostnader  /  andel fellesutgifter

Ikke vurdert.

Teknisk verdiberegning

Bygg A: Landbrukseiendom Beregnede byggekostnader Kr. 1 920 000

Verdireduksjon 80%  -  Kr. 1 536 000

Beregnede byggekostnader etter fradrag =  Kr. 384 000

Bygg B: Bårstue Beregnede byggekostnader Kr. 250 000

Verdireduksjon 80%  -  Kr. 200 000

Beregnede byggekostnader etter fradrag = Kr. 50000

Bygg C:  Naust 1 Beregnede byggekostnader Kr. 220 000

Verdireduksjon 60% - Kr. 132 000

Beregnede byggekostnader etter fradrag =  Kr. _ 88 000

Bygg D: Naust 2 Beregnede byggekostnader Kr. y V  V V  000

Verdireduksjon 60%  -  Kr. 42 000

g Beregnede byggekostnader etter fradrag = Kr. _ V 28 000

Bygg E: Fjøs Beregnede byggekostnader Kr. 850 000

Verdireduksjon 90% ~ Kr. _ 7_6_5 000

g WM Beregnede byggekostnader etterfradrag = Kr. 85000

EXE. fikilíviíxäälzeä.___.____. _ __ _ Beregnede bvgsekostnader .  _ Kf- ______ __ 50.000
w Verdireduksjon 50% - Kr. 25 000

Beregnede byggekostnader etter fradrag _  =  Kr. g 25000

Bygg G:  Sommerfjøs Beregnede byggekostnader Kr. 200 000

‘  Verdireduksjon ' 98%  -  Kr. 196 000

Beregnede byggekostnader etter fradrag =  Kr. 4 000

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag =  Kr. 664 000

Tomteverdi inkl. opparbeidelse + Kr. 546 794

Sum beregnet teknisk verdi  V = Kr. 1211 000

Markedsanalyse

Eiendommen er på over 100 daa som gjør at den er konsesjonsplíktig ved salg.

Verdien er satt etter beste skjønn med tanke på beliggenhet, størrelse og med erfaring fra dagens marked. Det er hensyntatt at deler av eiendommen er fredet.

Markedsverdien påvirkes ikke noe av naboforhold, ingen negative forhold er nevnt eller hensyntatt.
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Norsk takst

Verditakst  -  fast eiendom

Verdikonklusjon

Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!

Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi

Kr. 750 000,-
Sted og dato

Storslett, 16.08.2018

Trygve Vidar Myrvang

Dokumentkontroll

Fremlagt

Vedtak om fredning, datert 20.12.94, mottatt fra Troms fylkeskommune, KUL Kulturarv.

Vedlagt

Kartutskrift

Matrikkelopplysníng

Vedtak om fredning, datert 20.12.94.

Spesielle forhold

Kulturminner på gården som det er henvist til under heftelser på kommentarer til grunnboksbladet.

Det er4 båter i naustene.

Nordlandsbåt 26 fot tilhører Nord-Troms Museum, denne vil bli hentet i løpet av kort tid.

De 3 andre båtene tilhører familien , disse vil bli hentet i løpet av kort tid.

Inventar/løsøre vil bli hentet av familien.

Troms fylkeskommune ved Olav Austlid opplyser at: Det som inngår  i  fredningen  av  inventaret er det som kan betegnes som fast inventar - d.v.s. lamper, ovner,

kjøkkeninnredning, faste skap m.v. Det er ikke anledning til å frede løsøre etter KML § 15, med mindre dette har en helt spesiell betydning/tilknytning til

eiendommen. Slike gjenstander må være spesifisert i fredningsdokumentet.
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Markslag (ARS) 13 'Gasser Kartet viser valgt type gårdskart for
  TEGNFORKLARING ÅREALTÅLL (DEKÅR)

0 200 400 600m

Målestokk 1: 30000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 22.06.2018 10:43

Eiendomsdata hentet: 19.06.2018 17:05

GÅRDSKART 1943-8/3/0

Tilknyttede grunneiendommer:

8/3/0

NEBEO
NORSK INSTITUTT FUR
BIDKONOMI

Ill

 
Fulldyrka jord

Overflatedyrka jord

innmarksbeíte

Skog av særs høg bonitet

. Skog av høy bonitet

Skog av middels bonitet

Skog av lav bonitet

Uproduktiv skog

Myr

Åpen jorddekt fastmark
Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf., vann, bre

Ikke klassifisert

Sum

0.0

11.8

7.1

0.0

0.0

32.7

0.0

175.9

0.0

165.2

20.8

3.3

0.0

416.8

eiendommen man har søkt på. l tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

18 9 Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

'  teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundíngsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

2035 —- Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt

Eiendomsgrenser  -  uregistrert jordsameie

33 _, Eiendomsgrenser - uavklart eierforhold

4155 Ell Eiendomsgrenser  -  tvisteteig

O O
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NIBIO
NORSK INSTITUTT FOR
BIOKONOMI

Arealstatistikk på teignivå for landbrukseiendom 1943-8/3/0

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

9

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 1943-8/3/0 .
1 tilknytta grunneiendommer: 8/3/0

Matrikkelen  (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 1 av 1

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel- Teignummer Eierforhold Fulldyrka jord Overflate lnnmarks Produktiv Annet Bebygd, lkke Sum grunn-
nummer teig dyrka jord beite skog markslag samf., vann, klassifisert eiendom

bre

1943-8/3/0 Landbrukseiendom
8/3/0 1 av 3 M 0,0 11,8 7,1 11,3 25,7 3,3 0,0 59,2

8/3/0 2 av 3 M 0,0 0,0 0,0 21,4 336,2 0,0 0,0 357,6

Sum 2 0,0 11,8 7,1 32,7 361,9 3,3 0,0 416,8

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):
Matrikkel- Teignummer Eierforhold Fulldyrka jord Overflate lnnmarks Produktiv Annet Bebygd, lkke Sum grunn-
nummer teig dyrka jord beite skog markslag samf., vann, klassifisert eiendom

bre

1943-8/3/0 Landbrukseiendom
8/3/0 3 av 3 S 0.0 0,0 0,0 0,0 3185,7 0,0 7,3 3193,0

Sum 1 0,0 0,0 0,0 0.0 3185.7 0.0 7,3 3193.0

Dato: 27.06.2018 14:35 - Eiendomsdata hentet: 19.06.2018 17:05 - Side 2 av 3



Andre  arealer  tilknyttet eiendommen  (dekar):
Matrikkel- Teignummer Eierforhold Fulldyrka jord Overflate Innmarks Produktiv Annet Bebygd, Ikke Sum grunn-
nummer teig dyrka jord beite skog markslag samf., vann, klassifisert eiendom

bre

Tabellen "Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar):" viser arealtall for teiger som kan kobles til flere enn én eiendom. Det kan
være teiger registrert som uregistrert jordsameie (S og Sx), tvisteteig (T) eller teig med flere matrikkelenheter (gnr/bnr) og som er
tilknyttet mer enn ett hovednummer i Landbruksregisteret (Ff).

Total (dekar):
Type Antall teiger Fulldyrka jord Overflate lnnmarks Produktiv Annet Bebygd, Ikke Sum grunn-

dyrka jord beite skog markslag samf., vann, klassifisert eiendom
bre

Arealstatistikk og eiendom
lagt t" 2 0,0 11,8 7,1 32,7 361,9 3,3 0,0 416,8

Andre tilknyttede arealer 1 0,0 0,0 0,0 0,0 3185,7 0,0 7,3 3193,0

Sum 3 0,0 11,8 7,1 32,7 3547,6 3,3 7,3 3609,8

Vi gjør oppmerksom på at totalsummene i nederste linje i tabellen "Total" vil kunne være misvisende. Det gjelder i tilfeller hvor en
og samme teig er knyttet til to eller flere av de valgte eiendommene (f.eks. T, Ff og S-teiger). Samme areal vil i så fall være
inkludert i totalarealet for flere av de aktuelle eiendommene, og totalsummen for alle eiendommer som er lagt til vil dermed bli for
stor.

Andre tilknyttede matrikkelnummer registrert i matrikkelen:
Kommunenummer Matrikkelnummer Teignummer Eierforhold teig Andre tilknyttede matrikkelnr

1943 8/3/0 3 av 3 S 8/1 8/2 8/4

Oversikt over matrikkelenheter og teigtyper
Teiger med eierforhold M og F er inkludert i tabellene "Arealstatistikk" eller "Eiendom lagt til". Andre teiger er listet i tabellene
"Andre arealer tilknyttet eiendommen" eller "Andre tilknyttede arealer lagt til".
Eierforhold teig M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold teig F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold teig Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold teig S: Uregistrertjordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold teig Sx: Uregistrertjordsameie, alle enheter ikke kjent
Eierforhold teig T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet
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SAKSBEHANDLHI

RIKSANTIKVAREN konsulent/sivilarkitekt Synnøve Haugen
INNVALGSTELEPON '11.-'.LE.FAX

22 94  04  00

'DERES REF. DERES DATO

J  VÅR REF.  L VÅR DATO

94/1196/ JSH
Ark. 3-443 2  9  DES. 1994

Likelydende brev :
-  Eier v/ Thomas Vestgård
-Nord-Troms Museum

-  Kvænangen kommune

- Troms fylkeskommune

./.

SLETTNES, GNR.  8  BNR. 3, KVÆNANGEN KOMMUNE
VEDTAK OM FREDNING

Med hjemmel i lov om kulturminner av juni 1978 nr.  50  §§ 15 og 19, jfr. §  22
freder Riksantikvaren Slettnes  i  Jøkeltjord, gnr.  8  bnr. 3 i Kvænangen kommune.

Myndighet til å fatte vedtak om fredning er delegert fra Miljøvemdepartementet til
Riksantikvaren ved departementets vedtak av 23. desember 1992.

Fredningens  omfang

Fredningen omfatter samtlige bygninger på eiendommen i henhold til lov om

kulturminner § 15. Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og interiør.

våningshus

bårstue

naust (1)

naust (2) . ~

fiØS
sonunerfjøs

""'1l'11UQl:fl>

Fredningen omfatter videre et område rundt bygningene med hjemmel i lov om

kulturminner  §  19.

Fredningsområdet og bygningene som er fredet er avmerket på vedlagte kart datert
19. desember 1994 og påført Riksantikvarens stempel.

Dolenavn: H:\FREDNlNG\TROMS\SLE1TN-4.DOC

POSTADRESSE;
Poatboks 8196 Dep.
0034  Oslo

BESØKSADRSSE: TELEFON: TELH’A.X:
Dronningalagtlfv 22940400 22940404
0152 Onlo



F ormålet med fredningen

Formålet med fredningen er å sikre en typisk gjenreisningsgård som representant

for etterkrigstidens arkitektur og bosettingsmønster.

Fredningen skal sikre anleggets opprinnelige arkitektur både utvendig og

innvendig i størst mulig grad. Formålet er også å bevare virkningen av

gårdsanlegget  i  omgivelsene ved å opprettholde landskapets karakter.

F redningsbestemmelser

De følgende fredningsbestemmelsene er fastsatt med hjemmel i lov om

kulturminner  §§ 15 og 19. Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminne-

lovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere tid samt

forskrift om faglig ansvarsfordeling

Bygningene :

1. Bygningene kan ikke rives. bygges om eller bygges på.

2. Utskifting eller forandring av bygningsdetaljer, materialer, overflate-

behandling eller farver eller annet arbeid som går videre enn vanlig

vedlikehold på de fredete bygningene er ikke tillatt.

3. Vedlikehold og istandsetting skal utføres med materialer og etter

metoder tilpasset bygningenes og anleggets egenart.

4. Inventar og utstyr som inngår  i  fredningen skal ikke fjemes fra

anlegget.

5. Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere situasjon og forandring for

â  beskytte enkeltelementene kan tillates under forutsetning av at

tiltaket godkjennes av antikvarisk myndighet.

Området  :

6. Innenfor det fredete området må det ikke sette iverk tiltak som

forandrer landskapets karakter eller på annen måte motvirker

formålet med fredningen.

7. Forandringer som ikke endrer verdifulle kulturminner, landskaps-

elementer eller miljøets karakter kan tillates under forutsetning av at

tiltaket godkjennes av antikvarisk myndighet.

2
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FØLGER AV FREDNINGEN

Når det gjelder behandling av fredede bygninger, anlegg og områder vises

det til bestemmelsene i lov  om  kulturminner §§ 15a  -  19 samt frednings-
bestemmelsene.

I  henhold til Miljøvemdepartementets delegasjonsvedtak av 30. juni 1989
med endringer av 23. desember 1992 er forvaltningen av fredete bygninger
og anlegg lagt til den enkelte fylkeskommune. Riksantikvaren er klage-
instans, jfr. forvaltningslovens  §  28.

Fredningen medfører at det må søkes om tillatelse til å sette i verk alle typer
bygningsmessige arbeider og utenomhusarbeider ut over vanlig vedlikehold
innenfor det fredete området. Søknad om tillatelse skal sendes antikvariske

myndigheter i Troms fylkeskommune som avgjør om tiltaket kan iverk-

settes. Er det tvil om et tiltak er å anse som vanlig vedlikehold. skal
antikvariske myndigheter i fylkeskommunen kontaktes.

Vedlikehold av fredete bygninger og anlegg skal så langt som mulig skje i

samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materialbruk og forøvrig i
samsvar med fredningsbestemmelsene. Det grunnleggende prinsippet for
vedlikehold av fredete bygninger er å bevare mest mulig av de opprinnelige

delene ned til detaljer som dører, vinduer, listverk, gerikter og overflate=

behandling.

Det er eier som har ansvaret for løpende vedlikehold av fredete bygninger

og anlegg men det er anledning til å søke fylkeskommunen om tilskudd til
vedlikehold og istandsettingsarbeider. Dette gjelder særlig når krav i

medhold av kulturminnelovens  §  l5a vil virke fordyrende.

I  medhold av kultuirninnelovens  §§  15a og 19, tredje ledd kan departe-

mentet  i  særlige tilfeller gi dispensasjon fra fredningen for tiltak som ikke

medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet eller området. Etter
forskrifter av 23.desember 1992 er denne dispensasjonsordningen delegert
til den enkelte fylkeskommune.

BAKGRUNN FOR FREDNINGSSAKEN

Fredningen har bakgrunn i et samarbeid mellom Miljøvemdepartementet og

Riksantikvaren om å frede et representativt utvalg av bygninger fra dette

århundrer. Arbeidet skjer i nært samarbeid med antikvariske myndigheter  i
fylkeskommunene.

Prosjektet er i tråd med Europarådets anbefaling No. R (91) l3 vedrørende
bevaring av vår tids arkitektur og innebærer en erkjennelse av at også bygninger fra

dette århundret er en del av vår felles kulturarv på lik linje med bygninger fra

århundrene før. Europarådets anbefalinger oppfordrer til å bevare bredden innenfor
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arkitekturen, ikke bare de velkjente arkitekturmonumentene. Utvelgelsen skal

avspeile forskjellige funksjoner typisk for vår tid, materialer og konstruksjoner, stil
og form, samt tilknytning til ulike sosiale grupperinger.

Fredningen av Slettnes gård har også sin bakgrunn i at det er en prioritert oppgave
å utvide fredningslisten til å omfatte et bredt spekter av bygninger og anlegg
knyttet til virksomheter og samfunnslag som hittil har vært dårlig representert på
fredningslista. Fredningen av Slettnes i Jøkelfjord prioriteres i denne sammenheng
av fylkeskommunen da dette er sammenfallende med Riksantikvarens prosjekt om
fredning av et representativt utvalg av bygninger fra dette århundrets arkitektur.

Gjenreisningsbebyggelsen representerer en svært viktig epoke i byggevirksomheten
ietterlcrigstidens Norge.  I  Finnmark og Nord-Troms representerer gjenreisnings-
gården det tradisjonelle bebyggelsesmønsteret som både i forhold til plassering i

landskapet og dels i utforming av bygningene, bygger på byggetradisjoner fra før
krigen, samtidig som den tilførte nye tekniske løsninger og en ny tids formspråk

ANTIKVARISK VURDERING AV SLETTNES SOM KULTURMINNE

Når det gjelder beskrivelse og datering vises det til fredningsdokumentasjonen som
følger fredningsforslaget.

Gården Slettnes ble, sammen med den øvrige bebyggelsen i området, brent høsten
1944 ved tyskernes tilbaketrekning fra Finnmark. Kvænangen var den kommunen i

Troms som ble hardest rammet. Over 90% av alle bygningene ble ødelagt.

Gjenreisningsbebyggelsen representerer en svært viktig epoke i byggc-
virksomheten i etterlcrigstidens Norge. I Finnmark og N ord-Troms representerer

gjenreisings-gården det typiske bebyggelsesmønsteret som både i forhold til

plassering i land-skapet og dels i utforming av bygningene, har videreført element
fra førkrigsbebyggelsen. Andre tekniske løsninger og en ny tids formspråk kom

likevel til å gi bygningsmassen sitt særpreg.

Det finnes mange gjenreisingsgårder i Kvænangen. De aller flest har imidlertid

gjennomgått stor endringer. På Slettnes står alle bygningene i hovedsak slik de ble

bygget Utover dette finnes det på gården en del inventar og utstyr.

Slettnes er et godt eksempel på autentisk gjenreisingsarkitektur. Gården gir også et

innsyn i levemåten  i  området fra krigen og fram mot omkring 1980 da den ble

fraflyttet.

Gjcnreisningsbebyggclsen utgjør en vesentlig del av bebyggelsen i Nord-Norge.
Etter Riksantikvarens vurdering er det av stor betydning at kulturminner knyttet til

gjenreisningstiden blir tatt vare på og silqes gjennom formelt vern. Bygninger fra

gjenreisningen under og etter siste verdenskrig er et synlig minne om en viktig
periode  i  landets historie. De er et uttrykk for tidens nøktemhet, men også stor

innsatsvilje og evne til å nytte maksimalt ut av knappe ressurser. Etter Riks-
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antikvarens vurdering er det av stor kulturhistorisk betydning at karakteristiske
eksempler på bebyggelse fra denne perioden sikres gjennom formelt vern.

Det følger av lov om kulturminner §§ 15  og 19 at Riksantikvaren kan frede
byggverk og anlegg av arkitektonisk verdi eller kulturhistorisk interesse.
Riksantikvarens vurderer Slettnes i J¢ke-lfjorden som et så verdifullt anlegg at det
oppfyller vilkårene for fredning etter disse bestemmelsene.

BYGNINGSTEKNISK TILSTAND

Bygningene har stått ubenyttet noen år. Dette har medført et visst forfall.  I  1993

ble det utarbeidet en tilstandsrapport av Nord-Troms museum. Etter dette er det
utført et betydelig vedlikeholdsarbeid.

EIENDOMSFORHOLD

Nåværende eier, Anna Thomassen, fyller  i  år hundre år. Hun var den siste beboer
på gården. Hennes arvinger har i full forståelse med henne inngått en leieavtale med
Nord-Troms museum om disposisjonsrett til og bruk av gården. Avtalen innebærer

b1.a. at museet har overtatt vedlikeholdet av gården og også har forkjøpsrett til
gården ved eventuelt salg.

REGULERINGSMESSIGE FORHQLD

I  kommuneplanen for Kvænangen ( 1991-2001) er gården i.h.t. Plan- og

bygningslovens (PBL) §  20-4 klassiñsert som byggeområde/ offentlige formål.
Denne klassifikasjonen omfatter sentrumsområdet. Etter kommuneplan-

bestemmelsene pkt. 1, innebærer dette at det skal foreligge vedtatt reguleringsplan
for området før det iverksettes arbeid eller tiltak som nevnt  i  PBL  §  81, 84, 86a og
b eller 93.

Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for området.

I

SAKSGANGBN MED I-IQRINGSUTTALESER

Med brev av 9. mars 1994 meddelte Troms fylkeskommune Kvænangen kommune,

eier, Nord-Troms Museum, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Troms ved
landbruksavdelinga og Riksantikvaren at arbeidet med fredningen av Slettnes var

påbegynt. Samtidig ble dette kunngjort i avisene Nordlys og Framtid i Nord.

  kommer i brev av 17. mars med en merknad til den
varslede fredningen. Merknaden er gjort på grunnlag av kartvedlegg til varslet som

viser avgrensningen av fredningsonirådet. Statens veivesen i Troms ber om at det
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varslede området ikke må komme til hinder for en eventuell breddeutvidelse og
vanlig vedlikehold av veien.

Fredningsforslaget ble deretter utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn i
Kvænangen kommune og Troms fylkeskommune 20. juni 1994. Forslaget ble
likeledes sendt til eier, Kvænangen kommune og andre aktuelle høringsinstanser.
Kunngjøring om offentlig ettersyn ble kunngjort i avisene Nordlys, Framtid i Nord
og i Norsk Lysingsblad.

Etter at perioden med offentlig ettersyn var utløpt, var følgende uttalelse kommet

inn:

Fylkesmannen i Troms, Landbggksavdelingen, oppfordrer i brev av 22. juni 1994 at

det lages en skjøtselsplan for omgivelsene rundt anlegget. Dette for å forhindre at

jordene, som viser grunnlaget for livsnæringen, gror igjen.

Fylkeskommunens kulturetat bemerker følgenge :

0  Eventuelle utvidelser av eksisterende vei må skje i veiens overkant. Vanlig
vedlikehold av veien-_vil ikke bli berørt av fredningen.

0  Fylkesmannen sin oppfordring om å utarbeide en skjødselseplan for det freda

området er i første rekke en utfordring til fremtidig bruker av eiendommen,

Nord-Troms Museum. Fylkeskommunen er enig i  Landbruksavdelingas

kommentar og vil ta dette forholdet opp med Nord-Troms Museum.

Med brev av 22. august oversendte Troms fylkeskommunen den mottatte

uttalelsen til Kvænangen kommune for politisk behandling i kommunestyret.

Kvænangen kommunestyre behandlet saken i møte 18. oktober 1994 med følgende

vedtak :

«Kommunestyret i Kvænangen har ingen innvendig mot foreslåtte fredning av gnr.

8  bnr. 3 - Slettnes i Jøkelfjorden».

Riks 'kv v'l m r  '

Det har etter Riksantikvarens vurdering ikke kommet inn merknader til frednings-

forslaget som gjør det nødvendig å endre på forslagets innhold. Riksantikvaren

sluttet seg til fylkeskultursjefens faglige uttalelse til de to imikomne merknadene.

OPPLYS NING OM KLAGEADGAN G

Riksantikvarens vedtak om fredning kan påklages til Miljøvemdepartementet, jfr.

forvaltningslovens  §  28. Eventuelle klager stiles til Miljøverndepartementet, men

sendes Riksantikvaren innen  3  uker fra mottagelsen av dette brevet.



(

Fredningsvedtaket vil bli tinglyst av Riksantikvaren  i  samsvar med lov om
kulturminner  §  22.5.

IrC,

 i
_ yfFØivínd Lunde

i ' én

Danckert Monrad-Krohn

Vedlegg: kart

Gjenpart: Miljøverndepartementet
Troms fylkeskommune, fylkeskultursjefen

Statens veívesen, Troms
Fylkesmannen i Troms, landbruksetaten
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M=*'ikk°"aPP°" 'V'AT°°°1 Samlet rapport for matrikkelenhet

F  r r' nh

Kommune: 1943 - KVÆNANGEN Utskriftsdato/klokkeslettz 09.07.2018 kl. 13:36

Gårdsnummer: 8 Produsert av: Dag Åsmund Farstad - 1940 1941

Bruksnummer: 3
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Matrikkelen het
Matrikkelenhetstype: Grunneiendom
Bruksnavn: SLETNES
Etableringsdato:
Skyld: 0,13
Er tinglyst: Ja

Har festegrunner: Nei

Er seksjonert: Nei

Kulturminne
Eventuelle opplysninger om kulturminner er hentet fra registeret Askeladden hos Riksantikvaren. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om kulturminner og hvor man skall

rhenvende seg for å få flere opplysninger om de registrerte kulturminnene.

Lokalitetsnr Kulturminne art Vemetype Kategori

87448 Gàrdstun Vedtaksfredet Bebyggelse-Infrastruktur
150440 Bosetning-aktivitetsområde Automatisk fredet Arkeologisk Iokalitet

Arealrapport
Tekst Areal (m2) Kommentar
Beregna areal for 8 l 3 416 794,9 Usikkert areal
Beregna areal av uregistrertjordsameie der 8  I  3 er registrert med andel 3 193 104,1 Usikkert areal

Tinglyste eierforhold
Rolle  ' Status Føds.d.Iorg.nr Navn Bruksenhet Adresse Andel
Hjemmelshaver 280162 ANDREASSEN GUNN LISE HEGGDALSRINGEN 31 18/ 1200

7049 TRONDHEIM
Hjemmelshaver 221163 ANDREASSEN PÅL JOHNNY KARJOLVEIEN 24 18  I  1200

1615 FREDRIKSTAD
Hjemmelshaver 290268 ANDREASSEN STIG HEDLY ØVRE BJØRKÅSEN 2 B 18/ 1200

8074 BODØ
Hjemmelshaver 081045 ELIASSEN BORGHILD TRUDVANG 9 C 63  I  1200

9511 ALTA
Hjemmelshaver 210456 ELIASSEN DAGFINN H0101 RINGSELVEGEN 20 63  I  1200

9100 KVALØYSLETTA
Hjemmelshaver 220462 FIVE ELIN IRENE VESTGÅRD TOFTVEGEN 21 B 6  I  120

9017 TROMSØ
Hjemmelshaver 210851 GARDEN BJARNE JOHAN UTENRlKSDEP.V/AMB. I MALAWI 18/ 600

POSTBOKS 8114 DEP
0032 OSLO

Hjemmelshaver 011266 GARDEN BRITA MARIE STURLAS VEI 10 A 18 / 600
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Rolle Status F¢ads.d./org.nr Navn Bruksenhet Adresse Andel
0772 OSLO

Hjemmelshaver 070765 GARDEN ODDMUND ELGVEIEN 7 18/600
1914 YTRE ENEBAKK

Hjemmelshaver 050558 GARDEN SVEIN HALVAR VESTBYVEIEN 63 18/600
1914 YTRE ENEBAKK

Hjemmelshaver 290863 GARDEN ØYVIND H0203 KRISTINS VEI 12 18  I  600
0669 OSLO

Hjemmelshaver 020427 REIERSEN OTTA MARIE. H0105 SKOLEVEIEN 4 M 18/ 120
9180 SKJERVØY

Hjemmelshaver Død 290624 THOMASSEN EINAR K 30/ 120
Hjemmelshaver 080459 VESTGÅRD BENTE HILMA H0302 TOMASJORDVEGEN 237 6/ 120

9024 TOMASJORD
Hjemmelshaver Død 190817 VESTGÅRD THOMAS NIKOLAI 18/ 120
Hjemmelshaver 211156 VESTGÅRD TOR ODDGEIR 9163 JØKELFJORD 6  I  120

~$3~     
Forretningstyp Arsak tlI fellrettmg Tinglysmgsstatus Tlnglysmgsstatusdato Forretmngsdato MatrikkeIføringsdato Slgnatur

Skylddeling 24.07.1933

Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Avgiver 1943 - 8/3 0

' Mottaker 1943 - 8/8 0

NymatrikuIering

Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Mottaker 1943 - 8/3 0

 
Adressenavn Adressekode Adressenr Kretser
Adressetilleggsnavn

Vegadresse Hamnebuktveien 1048 109 Grunnkrets 0204 JØKELFJORD
VaIgkrets: 3 ALTEIDET
Kirkesogn: 11040601 Kvænangen

Postnnområde: 9163 JØKELFJORD
Tettsted:
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Bygning og bygningsendring
Bygningsnr: 192 243  378 Bebygd areal: 0  Ant. boliger: 0 Datoer:

Løpenr: Bruksareal bolig: 0 Ant. etasjer: O Rammetillatelsez

Bygningsendringskode: BRA annet: 0 Vannforsyning: igangsettingstillatelse:

Bygningstype: Naust båthus sjøbu Bruksareal totalt: 0 Avløp: Tatt i bruk:

Næringsgruppe: Alternativt areal: 0 Har heis: Nei Midl. brukstillatelse:

Bygningsstatus: Tatt i bruk Alternativt areal 2: 0 Ferdigattest:

Energikilder: Oppvarming:

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

Unummerert bruksenhet  0 0 0 0 8/3

SEFRAK-minne
«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger.

Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAKi samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnesl
“mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert»

SEFRAK-ID Kultunninnebetegnelse
1943  204  5 NAUST 1 PÅ SLETTNES

Kulturminner - Fredet bygning
Eventuelle opplysninger om kulturminner er hentet fra registeretÃskeladdert' hos Riksantikvaren. På http://www.ra.no/ finnes limer informasjon ”om kultuirminneriiog hvor [main skalfi
«henvende seg for åfå jflere opplysninger om de registrerte kulturminnene.
Enkeltminfnenr Enkeltminne art Vernetype Kategori
87448-3 Naust- båthus Vedtaksfredet Bygning

Bygningsnr: 192 243 386 Bebygd areal: 0 Ant. boliger: 1 Datoer:

Løpenr: Bruksareal bolig: 0 Ant. etasjer: 1 Rammetillatelse:

Bygningsendringskode: BRA annet: 0 Vannforsyning: igangsettingstillatelse:

Bygningstype: Vàningshus Bruksareal totalt: 0 Avløp: Tatt i bruk:

Næringsgruppe: Alternativt areal: 0 Har heis: Nei Midl. brukstillatelse:

Bygningsstatus: Tatt i bruk Alternativt areal 2: 0 Ferdigattest:

Energikilder: Oppvarming:

Etasje
Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt
H01 1 0.0 0.0 0.0

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet
1048 Hamnebuktveien  109 H0101 Bolig 0 0 0 0 8/3
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SEFRAK-minne
«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger.

Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. l dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes;
.mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert»

SEFRAK-ID Kulturrninnebetegnelse

1943 204 1 VÅNlNGSHUS PÅ SLETTNES

Kulturminner  -  Fredet bygning

Eventuelle opplysninger om kulturminner er hentet fra registeret Askeladden hos Riksantikvaren. På http://www.ra.no/ finnes mer infoflrrnasjon om «kulturminner oguhvor rnannskalå
henvende seg for å få flere opplysninger om de registrerte kulturminnene.

Enkeltminnenr Enkeltminne art Vernetype Kategori

87448-1 Bolig Vedtaksfredet Bygning

Bygningsnr: 192 243 394 Bebygd areal: 0 Ant. boliger: O Datoer:

Løpenr: Bruksareal bolig: 0 Ant. etasjer: 0 Rammetillatelse:

Bygningsendringskode: BRA annet: 0  Vannforsyning: igangsettingstillatelse:

Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig Bruksareal totalt: 0 Avløp: Tatt i bruk:

Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Alternativt areal: 0  Har heis: Nei Midl. brukstillatelse:

Bygningsstatus: Tatt i bruk Alternativt areal 2: O Ferdigattest:

Energikilder: Oppvarming:

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

Unummerert bruksenhet 0 0 0 0 8/3

SEFRAK-minne
«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger.
Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http:/lwww.ra.no/ finnesfi
mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert»

SEFRAK-ID Kulturrninnebetegnelse

1943 204 3 BÅRSTUA PÅ SLETTNES

Kulturminner  -  Fredet bygning
Eventuelle opplysninger om kultunninner er hentet fra registeret Askeladden hos Riksantikvaren. På http:/lwww.ra.no/ finnes mer informasjon om kulturminner og hvor man skalå
henvende seg for å få flere opplysninger om de registrerte kulturminnene.

Enkeltminnenr Enkeltminne art Vernetype Kategori

87448-2 Bolig Vedtaksfredet Bygning

1
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Bygningsnr: 192 243 408 Bebygd areal: 0  Ant. boliger: O Datoer:

Løpenr: Bruksareal bolig: O Ant. etasjer: 0 Rammetillatelse:

Bygningsendringskode: BRA annet: 0  Vannforsyning: igangsettingstillatelse:

Bygningstype: Hus for dyr/landbr.lager/silo Bruksareal totalt: 0  Avløp: Tatt i bruk:

Næringsgruppe: Jordbruk, skogbruk og fiske Alternativt areal: 0  Har heis: Nei Midl. brukstillatelse:

Bygningsstatus: Tatt i bruk Alternativt areal 2: 0 Ferdigattest:

Energikilder: Oppvarming:

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

Unummerert bruksenhet  0 0 0 0 8/3

SEFRAK-minne
«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registreringd/Avi faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for' enlandsiomfatteinrdep registrering avyeldlre bygninger. i i
.Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. l dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes;
ímer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert»
SEFRAK-ip Kultunninnebetegnelse
1943 2042 FJøs PA SLE'l'l'NES

Kulturminner  -  Fredetqbygning
iEventuelle opplysninger om kulturminner er hentet fra registeret Askeladden hos Riksantikvaren. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om kuItum1inner og hvor man skall
“henvende seg for å få flere opplysninger om de registrerte kulturminnene.

Enkeltminnenr Enkeltminne art Vernetype Kategori
87448-5 Fjøs-stall Vedtaksfredet Bygning

Bygningsnr: 192 260  663 Bebygd areal: 0 Ant. boliger: 0 Datoer:

Løpenr: Bruksareal bolig: 0 Ant. etasjer: O Rammetillatelse:

Bygningsendringskode: BRA annet: 0 Vannforsyning: igangsettingstillatelse:

Bygningstype: Hus for dyr/landbr.lager/silo Bruksareal totalt: 0 Avløp: Tatt i bruk:

Næringsgruppe: Alternativt areal: 0 Har heis: Nei Midi. brukstillatelse:

Bygningsstatus: Tatt i bruk Alternativt areal 2: 0 Ferdigattest:

Energikilder: Oppvarming:

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet

Unummerert bruksenhet 0 0 O 0 8/3

SEFRAK-minne
«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dettewsekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger.
Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes;

cmer informasjon om SEFRAK ogom tilgangwpå den informasjonen som er registrert»
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SEF RAK-lD Kultunninnebetegnelse -
1943 204 6 SOMMERFJØS, SLETTNES I JØKELFJORD

Kulturminner - Fredet bygning
Eventuelle opplysninger om kulturminner er hentet fra registeret Askeladden hos Riksantikvaren. På http://vvvvW.ra.no/ finnes mer informasjon orn kulturminner og hvor man skall?
henvende seg for å få flere opplysninger om de registrerte kulturminnene.

Enkeltminnenr Enkeltminne art Vernetype Kategori

87448-6 Fjøs-stall Vedtaksfredet Bygning

Bygningsnr: 192 264 235 Bebygd areal: 0 Ant. boliger: O Datoer:

Løpenr: Bruksareal bolig: 0 Ant. etasjer: 0 Rammetillatelse: 04.03.2008

Bygningsendringskode: ' BRA annet: 0 Vannforsyning: igangsettingstillatelse: 05.03.2008

Bygningstype: Naust båthus sjøbu Bruksareal totalt: 0 Avløp: Tatt i bruk: 11.03.2008
Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Alternativt areal: 0 Har heis: Nei Midl. brukstillatelse:

Bygningsstatus: Tatt i bruk Alternativt areal 2: 0 Ferdigattest:

Energikilder: Oppvarming:

Bruksenheter
Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet
1048 Hamnebuktveien 109 Unummerert bruksenhet 0 0 0 0 8/3

SEFRAK-minne

«SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger.
Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. l dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finneså
mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert»

SEFRAK-ID Kulturminnebetegnelse
1943 2044 NAUST, SLETTNES l JØKELFJORD

Kulturminner - Fredet bygning
Eventuelle opplysninger om kulturminner er hentet fra registeret Askeladden hos Riksantikvaren. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om kulturminner og hvor man skall
henvende seg for å få flere opplysninger om de registrerte kulturminnene.
Enkeltminnenr Enkeltminne art Vernetype Kategori

87448-4 Naust- båthus Vedtaksfredet Bygning
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Areal og koordinater
Areal: 59 186,2 Arealmerknad: Hjelpelinje vannkant, Hjelpelinje vegkant

Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone  33 Nord: 7786736 Øst: 760401

Grensepunkt I Grenselinje Ytre avgrensing

Grensemerke nedsatt i / Grensepunkttype  I
Løpenr Nord Øst Lemge Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktilhet Radius

1 7786486,55 760308,65 lkke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 63 Generert sirkelgeometri 500

86,17 ikke hjelpelinje

""2` `7`7§§sZä2`9"`íé622T,59` `````` "Mk; §p‘e§:rTs'e'Ft E33JrrTe?rE:IrTja;?eE»JnT<F ""?s§  E>iE;it‘afis'er't 55 Eig'.6o'r<:TrFa'sTr5k‘-k'aFt: `````````` "E06 ̀ ``` "
49826 Vannkant Transparent film - god posisjonskvalitet 200

""s` `1`7§§9Zå§4"`7ê64`è6í§ `````` 'Tkié §p'e§arTsErI é;5rrTe?r:E+?rT,&p'eEJnT<t ```` "så Bi§it'afis?=.Ft Eé'c?ig1Eo'rd’fFa"s?r5kTI<’aFt: `````````` "E06 ```` "
23135 lkke hjelpeunje Transparent film  -  god posisjonskvalitet

""4` '7"7z"ae3'9§7',7e""7?s65B§,?4' ```````````` "301? §£é:ETn'eE Eo'rs‘o'g'v:'m'eF'""5§ Bi§it"afis’eFt E5cm}So?d"fFa‘sYrEkTIéFt:'PE6iF<6pfi ```` "íoö  ̀``` "
114,47 Ikke hjelpelinje

""s` `7`7§6`s%1`,§2"`7ä6s§§,å1 ``````` "MS §pE§;rTsErT éZ=.'¢§rrTe?ra'snZr?j&p'eE>JnT<t ```` "E5 é5n'eFeFt’si?k'eI§€oTn7et"ri ````````````````` "€06 ```` "
465,37 Vegkant 500
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Areal og koordinater
Areal: 357 608,7 Arealmerknad: Noen fiktive grenser, Hjelpelinje vegkant

Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone  33 Nord: 7786527 Øst: 760670

Grensepunkt I Grenselinje Ytre avgrensing

Grensemerke nedsatt i/ Grensepunkttype/
Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighget Radius

1 7786003,98 760913,60 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200

440,98 Ikke hjelpelinje

""2` '7'7§es'2'7§,s3s‘"7'e65?s§,§7' `````` "IKKE 506506366 66506 ````````````` "så BiZ;iFaTis?eFt Eé’Ji§6o?d'fFa'sTr6kTIéFt:'P%5iFk6& ```` "E06 ̀ ``` "
325,84 Ikke hjelpelinje

""e,` '7'7’ée’4'a2', T"7E6s'1Z,?£ ̀̀ ```` "ikié 506516866 EsEc?n1'eYra7.=,:? rTjé.SeEJnT<t’ ""6§ EaEn?eFeFt'si?k'eIZ;<3o"rnEt'ri ````````````````` "E06 ̀ ``` "
465,01 Vegkant 500

""4` 'í760`02äv`5`"76656§,6s` `````` "iíkê ;p'e§:fTsErI E;Sc?n1'e?rE:2'rTj¢—;T:;§'eEJnT<t ```` `6§ Ea<3n?eFeFtEi?k"eI§<3o'rn?eEi ````````````````` "566 ```` "
50,21 Ikke hjelpelinje

""5` ‘7'7§e‘s7§,§o""7E;6e3E,§9' `````` "ikiê 506616566 Z\rTn‘eE Ee'ta‘u `````````` '65 5i6iíafis66 Eé'<TigI.6o?d’fFa'sTrEkTIéFt:’F7aEiFk3:fi ```` "266 ```` "
567,59 Ikke hjelpelinje

""6` `7"76§46å7`0"`761`061`,60 `````` 'Tkié §p‘e§:rTs3rT Uni,-En? ````````````` "35" 6i§it’afis'ér"t E5$56o7oTfFa’s?ré'k7IéFt:'P26iFk6fi ```` "266 ```` "
221,35 Ikke hjelpelinje _

""v` '7'7§62Eé',52"'7'eT2'2E,E3' `````` "0603 506616566 EsEJ.rTe?rEn?r?;.§5eBJnT<F ‘"“5§ E>i§it’afis‘er't E5$5I?o7cTf7a-sTr5k7IéFt:'P7aEiFk3fi ""` 266 ```` "
423,97 Fiktiv grense
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Uregistrertjordsameie 8/ 1, 8/ 2, 8/3 og 8/4
Avklarte eiere: Ja

Areal og koordinater
Areal:  3  193 104,1 Arealmerknad: Noen fiktive grenser, Hjelpelinje vannkant

Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone  33 Nord: 7787247 Øst: 757196

Grensepunktl Grenselinje Ytre  avgrensing

Grensemerke nedsatt  i  I  Grensepunkttypel
Løpenr Nord Øst Leryde Hjelpelinjetype Målemetode NøyakLiLhet Radius

1 779599592 755988,62 Ikke spesifisert Geometrisk hjelpepunkt 55 Digitalisert på dig.bord fra strek-kart: Papirkopi 200
829,55 lkke hjelpelinje 200

""2" 'fi§e'7Z5‘,9'2"'73§7'é6,ZeT """ 'TkT<é' §pE§irTsErT Ea3Jrn‘e?ra'sk'rT;é'up'eEJnT« "" "så 5i§iEafis'eFt Ba"$6EoToTfFa‘sTr§kT+éFtfrzssrkafi '''' "2'o6 "" "
_ _ _ 3842,41_ Fiktiv grense

3  '7'7§s'e?a9',§e"'7"57e22,44 ""' n<T<S §p7a§:rTsEn eEo'm'e?ra's»?rTje'nEeEu'nkt "` 55 f>i's3it'afis7er't B5chit3o?d'fFa'sTr5k7IéFt:'FTaE>iFk3rfi ```` "2‘o6 "" "
576,71 lkke hjelpelinje 200

'"'4' ‘7'7§a‘7§6,7'1“'7'é.§1'fi,Zo' `````` 'Tklê §pE§arTsErT 'eE.?n?e?rE:ZrT,&p'eEJnT<t "" "E37 Bi§it'aTisTer't T>é‘<Tig'.t3o'rd'rFa'sTr<3k'-I<TaFt: """"" "2'o6 ̀ ``` "
586993 vannkant Transparent film  -  god posisjonskvalitet 200

09.07.2018 13.37 Side 14 av 14



 Eiendoms ‘  i i
advokatene i

MNA
_

LØSØRE OG TILBEHØR, gjeldende fra februar 2012

Listen over løsøre og tilbehør som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg, er utarbeidet  av  Norges
Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor.

Listen er en videreføring av Norges Eiendomsmeglerforbunds liste over løsøre og tilbehør. Listen har
virkning for avtaler inngått i. februar 2012 eller senere, og gjelder kun i tilfeller hvor annet ikke fremgår av
markedsføringen eller av avtale mellom partene.

I  henhold til avhendingsloven  å  3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger
og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig
innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen,jf avhendingsloven  §  3-5.
Partene kan imidlertid avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Hvis det er løsøre og tilbehør
selger ikke ønsker skal følge med eiendommen ved salg, må selger derfor sørge for at dette blir formidlet
til kjøper før bindende avtale inngås, for eksempel ved at opplysninger om dette tas inn i salgsoppgaven.

Tilsvarende må kjøper ta forbehold i budet sitt hvis budgiver ønsker en annen løsning enn den som fremgår
av markedsføringen.

Listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av
markedsføring eller er avtalt:

1. HVITEVARER som er i kjøkken medfølger. Løse småapparater medfølger likevel ikke

2. HELDEKNINGSTEPPER, uansett festemåte

3. VARMEKILDER, ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, uansett festemåte. Frittstående
biopeiser og varmeovner på hjul medfølger likevel ikke.
Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller
ikke med

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG, TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner
(dersom tuneren ikke følger med må dette særskilt angis i salgsoppgaven). Veggmontert
TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med

5. BADEROMSINNREDNING: badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller,
fastmonterte glass~ og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning med
overskap

6. SPEILFLISER, uansett festemåte



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

GARDEROBESKAP, selv om disse er løse, samt fastmonterte hyller og knagger

KJØKKENINNREDNING medfølger. Dette gjelder også overskap, åpne hyller og eventuell kjøkkenøy

MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solkjerming, gardinoppheng,
Iamellgardinger og liftgardiner

AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg

SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange

LYSKILDER: kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte”spotlightsfi oppheng og skinner med spotlights
samt utelys og hagebelysning.Vegglamper, krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper
og lignende følger likevel ikke med

BOLIGALARM (der denne er knyttet til en avtale forutsettes det at avtalen kan overdras til kjøper)

UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse

POSTKASSE

PLANTER, BUSKER OG TRÆR som er plantet på tomten eller i fastmonterte kasser og lignende

FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som badestamp,
lekestue, utepeis og lignende

OLJE-IPARAFINFAT: eventuell beholdning av parafin/fyringsolje avregnes direkte mellom partene
per overta kelsesdato

GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis

BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende der dette er påbudt

BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER der dette er påbudt. Det er
hjemmelshavers og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke
er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom



BINDENDE  KJ  ØP ETILBUfi ved  tvangssalg av fast  eiendom

På  eiendommen:
Adresse: Gnr: Bnr: Fnr: Kommune:
Hamnbuktveien mg, Slettnes, 9163 Jøkelfiord 8 3 Kvænangen  (1943)

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:
Kr. +  2,5 %  dokumentavgift  +  tinglysnings gebyr skjøte (kr.

525,-) og tinglysningsgebyr pantedokument (kr.  525,-)
Beløp med bokstaver:

Finansieringsplan: (Må fylles ut grundig)
Egenkapital Kr.

Lån Kr.

(bank, kont. pers., tlf)
Evt. annen finansiering Kr.
(Presiser nærmere)
TIL SAMMEN Kr.

Budgiver er kjent med at eiendommen  elder  et tvangssalg ved medhjelper, hvor det  elder  særskilte
regler mht. budgivning, samt at kjøperen har begrenset adgang til  å  påberope seg mangler, jf.
tvangsfullbyrdelseslovens §§11-39, 11-40 og 11-41. Lov om avhending av fast eiendom elder ikke. Det
vises også til orienteringen nedenfor og på neste side.

Eventuelle forbehold:

Dersom overdragelsen er konsesjonspliklig, er  det kjøperen som selv må søke konsesjon. Kjøperen vil
være bundet selv om konsesjon ikke blir gitt. Hviler det odelsrett/forkjøpsrett på eiendommen, har
kjøperen risikoen for om odelsretten/forkjøpsretten blir benyttet.

Budfrist: minimum  6  uker fra innlevering evt. skriftlig forhøyelse)
Dato:

Et avgitt bud er bindende for budgiver, dersom det ikke er tatt spesielle forbehold ovenfor, og fra det er
kommet til medhjelperens kunnskap. Budet kan deretter ikke trekkes tilbake. Undertegnede er kjent med
at det ikke blir skrevet kjøpekontrakt, men at dette bud, dersom det blir stadfestet av tingretten, er
bestemmende for rettigheten' og plikter. Dersom tingsretten stadfester budet gir undertegnede herved
fullmakt til medhjelper  J  ustitia  AS  til  å  begjære skjøte utstedt i undertegnedes navn og utlevert til seg.

Budgiver:
Sted: Dato:

Navn Persnr/
org.nr:

Navn Persnr/
org.nr:

Adr: T`lf/mobil/
epost:

Sign: Sign:
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Budet  sendes/fakses/leveres til: J USTITIA AS, postboks 488, 9255
Tromsø. E-post: rg@justitia.n0  Telefon advokat  Rune Gustavsen

977 45486.

FØR DU IN NLEVERER BUDET, MÅ DETTE LESES NØYE:

Eiendommen selges i henhold til bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse. Tvangssalg
ved medhjelper er et alternativ til å selge eiendommen på tvangsauksjon. At
eiendommen tvangsselges innebærer at det er Namsretten, og ikke eier av eiendommen,
som tar beslutningene i salgsprosessen.

Det fremgår ikke av annonsen at en eiendom tvangsselges, men det skal opplyses om
dette i salgsoppgaven. Medhjelper innhenter og kontrollerer de samme opplysningene
om eiendommen som man får som kjøper ved et frivillig salg. Opplysningene skal gis
skriftlig av medhjelper før bindende avtale inngås. Dersom medhjelper av ulike årsaker
ikke har klart å fremskaffe de lovbestemte opplysninger om eiendommen, skal det
opplyses om grunnen til at de ikke er fremskaffet.

Vær nøye når du besiktiger eiendommen. Ta gjerne med en bygningskyndig. Det kan
være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En slik tilstandsrapport er en
gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. En Verditakst er ikke en
tilstandsrapport.

Hovedregelen er at en eiendom som kjøpes på tvangssalg overtas i  den stand  den
befinner  seg. Bestemmelsene i avhendingsloven  elder  ikke, hvilket innebærer at
reklamasjonsretten er begrenset. Kjøper kan ikke heve kjøpet, men kreve prisavslag i
følgende tilfeller:

-  eiendommen er ikke i sainsvar med opplysninger om vesentlige forhold medhjelper
har gitt, eller

-  medhjelper har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som denne måtte
kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller

-  eiendommen er ivesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne
med, og

-  disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.

Oppnås ikke enighet om prisavslag, må kjøper eventuelt gå til søksmål mot den eller de
av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for.

Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at
beløp tilsvarende det beløpet kreves prisavslag for ikke utbetales til kreditorene før
saken er av ort. Nainsretten kan avvise krav om tilbakeholdelse der Namsretten finner
dette åpenbart grunnløst.

Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers
rettigheter og forpliktelser.

I hovedsak skjer budgivningen på samme måte som ved et ordinært salg. Men
budgiveren bør merke seg følgende:
-  Medhjelper sender ikke bud til Namsretten fortløpende, men har plikt til å aWente

dette inntil et bud som er tilnærmet markedspris innkommer.
-  Det elder spesielle frister for bindingstiden av budet. Vanligvis er denne minimum

6 uker for fast eiendom og 3  uker for kjøp av andelsleiligheter. Fristen kan
imidlertid settes ned til to uker i en del tilfeller. Rådfør deg med medhj elperen!

-  Bud med finansieringsforbehold vil normalt ikke bli anbefalt stadfestet før
finansieringen er ordnet.
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-  Det  er ikke  anledning til å ta forbehold om konsesjon eller odelsløsning, kjøper må
selv ta risikoen for ufl"allet.

Medhjelper formidler kun budene mellom partene. Medhjelper kan ikke akseptere bud.
Medhjelper forelegger budet for saksøker (vedkommende som har forlangt at
eiendommen skal tvangsselges) og andre rettighetshavere. Medhjelper anbefaler
saksøker å begjære et bud stadfestet dersom det representerer markedspris. Saksøker
plikter ikke å rette seg etter medhjelpers anbefaling, og saksøker kan også trekke saken
helt frem fil  budet er stadfestet av  Namsretten.  Dette kan  for eksempel skje i tilfeller der
saksøkte ordner opp i gjeldsforholdet før stadfestelse skjer.

Når namsretten har stadfestet budet, har partene en måneds ankefrist på avørelsen.
Budgiver må være oppmerksom på at selv om Namsretten stadfester et bud innen
fristen, kan det ta noe tid å få N amsrettens meddelelse av stadfestelsen. Anken kan som
hovedregel ikke begrunnes med innvendinger som ikke har vært fremsatt overfor
Namsretten før kjennelsen ble avsagt. Det stadfestede budet er bindende for budgiver
selv om stadfestelsen påankes og det tar tid før anken blir avort. Blir stadfestelsen
opphevet er byderen fri.

Det er viktig å merke seg at det ikke blir opprettet kjøpekontrakt. Det er det stadfestede
budet som trer inn i stedet for kontraktsdokumentet.

Det er spesielle regler for hvorledes oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppør skal
skje på en bestemt oppørsdag. Oppørsdagen er vanligvis tre måneder etter at
medhjelper har forelagt et bud for Nalnsretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper pr.
oppgjørsdag påløper det renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven §
11-27.

Er eiendommen fraflyttet, kan medhjelperen dersom kjøper ønsker det tillate at
overtagelse skjer før oppørsdato. Skal eiendommen overtas før oppørsdato må hele
kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før
ankefristens utgang skjer på kjøpers risiko.

Dersom en anke ikke er avgjort før oppgiørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten.
Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen pr. oppgjørsdato eller betale renteri
henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 frem ül betalingsplikten
inntrer.

Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte
eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøperen skal overta eiendommen, kan

kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøperen
er ansvarlig for eventuelle sideutgifter f. eks. til bortkjøring og lagring av inventar.
Beæring om utkastelse kan sendes Namsretten i det distrikt eiendommen er.

Når kjøper er blitt eier og stadfestelseskjennelsen er rettskrafüg, vil Namsretten utstede

skjøte som skal tinglyses på eiendommen. Vanligvis vil medhjelper forestå oppgjøret, og
i den forbindelse be om  en  fullmakt fra kjøperen til å motta skjøte fra Namsretten for
tinglysing.

Når tvangssalgskjøtet tinglyses, blir samtlige pengeheftelser som forrige eier hadde på
eiendommen, og som kjøperen ikke skal overta, slettet. Ved erverv av en andelsleflighet
vil medhjelperen sørge for at adkomstdokumentene blir tiltransportert den nye eieren.

Ovenstående er basert på hovedreglene for tvangssalg ved medhjelper i
tvangsfullbyrdelsesloven.

Fremstillingen er ikke uttømmende.

Bestemmelsene finnes i kap 11  og kap.  12  i lov  om  tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992.
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

Post/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161RådhusetE-post: 
post@kvanangen.kommune.no 

www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Dag Eriksen 
Pb 2426, Solli, 0201 Oslo 
0271  Oslo 
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/241-5 1563/2019 600 17.06.2019 

 

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

Teknisk utvalg behandlet søknad om konsesjon til erverv av gnr/bnr 8/3 i møtet 04.06.2019. 
Utskrift av møteboka følger.  
 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Orientering om registrering i matrikkelen 
Vedtaket om konsesjon er registrert i kartverkets dataportal, «matrikkelen». Skjøtet kan nå sendes inn til kartverket 
for tinglysing av hjemmelsovergang. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
77778845 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
 
 
Også sendt 
til: 
Dag Eriksen 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/241 -4 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 21.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/19 Teknisk utvalg 04.06.2019 

 

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

Henvisning til lovverk: 
Konsesjonsloven § §1,2, 9 og 11 
 
 

Vedlegg 
1 00118H 

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. 
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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.  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Dag Eriksen har søkt om konsesjon for erverv av eiendom gnr/bnr 8/3 i Kvænangen. Formålet 
med ervervet er å benytte eiendommen til bosetting deler av året, og om mulig bosette seg på 
heltid på sikt.  
 
Eiendommen er markert på kartet og arealstatistikk fremgår av tabellen som vises på denne lenka 
https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/1943/8/3/0 
 
Oppgitt totalareal er 416 dekar, hvorav 12 er dyrka mark, 7 dekar innmarksbeite, 33 dekar skog 
på middels bonitet og  176 dekar skog på lav bonitet og uproduktivt skogareal. Totalt areal er noe 
større enn det som fremgår av kart og tabell. Eiendomsgrensene er ikke ført inn i matrikkelen 
oppe i fjellet. Høyereliggende areal kommer derfor ikke frem i kart eller arealstatistikk.  Dette 
gjelder bare areal over tregrensa. Videre så har eiendommen andeler i et stort jordsameie på 
nordsida av Jøkelfjorden.  
 
Bygningsmassen på eiendommen fremgår av tabellen,men det er en feil i søknaden. Hovedhuset 
er registrert i Matrikkelen som «Våningshus» og ikke « fritidseiendom» som søker har oppgitt. 
Det må her vises til at Megler bevisst har feilinformert kjøperne ved å legge ut eiendommen for 
salg som «fritidseiendom».   
 
 

https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/1943/8/3/0


 Side 4 av 4

 
 
Søknaden behandles etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98. Loven har til ”formål å 
regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om  
landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for 
samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov 
2. landbruksnæringen 
3. behovet for utbyggingsgrunn 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser 
5. hensynet til bosetting.” 

 
Det er søker og hans/hennes formål med ervervet som danner utgangspunkt for vurderingen av 
en konsesjonssøknad, enten ervervet gjelder landbrukseiendom eller annen type eiendom. 
Avgjørelsen skjer etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på 
konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. Det fremgår av 
konsesjonslovens formålsbestemmelse at hensynet til bosetting skal tilgodeses. Dette er gjentatt 
og forsterket for landbrukseiendommer. Virkemidlene i konsesjonsloven må brukes i samsvar 
med lovens formål. Dette innebærer at formålet med ervervet må veies opp mot de 
samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken. 
 
For eiendom som skal benyttes til landbruksformål skal også §9 vurderes. 
Konsesjonsloven § 9 gjelder avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal 
nyttes til ”landbruksformål”. I § 9 første ledd angis momenter det skal legges særlig vekt på:  
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,  
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  
 
Videre sier konsesjonsloven om erverv av landbrukseiendom skal det også legges vekt på 
eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og 
søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et korrigerende moment.  
 
Etter § 11 har kommunen anledning til å sette vilkår for konsesjon. ”Konsesjon etter loven kan 
gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn til de formål loven skal 
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fremme.» Det må tas stilling til om det skal settes vilkår, og i tilfelle hvilke vilkår som skal settes. En 
kan ikke velge virkemiddel som går lenger enn det som er nødvendig for å ivareta de 
samfunnsinteressene som konsesjonsloven er ment å ivareta. Aktuelle vilkår kan være boplikt, 
særlige krav om drift eller krav om deling og salg av tilleggsjord til andre landbrukseiendommer.  
 
Kvænangen kommune har vedtatt lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven som 
presiserer flere av de overnevnte forholdene. https://www.kvanangen.kommune.no/lokale-
retningslinjer-for-praktisering-av-konsesjonsloven.6073633.html 
 
Driveplikten som tidligere var fastsatt i konsesjonsloven er flyttet over til jordlovens § 8 hvor 
det heter at ”Jordbruksareal skal drivast. Ny eigar må innan eitt år ta stilling til om han eller ho 
vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd…” 
 

Vurdering 
Eiendommen er konsesjonspliktig på grunn av totalt areal er større enn 100 dekar. Formålet med 
ervervet er landbruk (skog) og turisme. Søker har også erfaring fra jordbruk, og har tanker om 
starte med husdyr. De små arealene med dyrka mark setter naturlige begrensninger for 
husdyrproduksjon av større omfang. I søknaden er det ikke oppgitt at det skal drives landbruk. 
For øvrig så må eiendommen disponeres innenfor gjeldene planer etter plan og bygningsloven, 
jordloven og andre relevante lovverk.    
 
Kommunen skal i hovedsak vurdere om formålet med ervervet er ivaretatt sett i lys 
konsesjonslovens formålsparagraf og de hensyn som er aktuelle i saken. Søknad om konsesjon 
kan innvilges, avslås eller innvilges på slike vilkår som er påkrevd for å fremme lovens formål.  
 
Eiendommen har stort totalt areal, men små produktive areal som er av interesse for 
landbruksproduksjon. Det er 19 dekar jordbruksareal på eiendommen, og 33 dekar produktiv 
skog. Øvrige areal består av uproduktiv skog og areal over skoggrensa. Størsteparten av arealet 
er bratt og skredutsatt, og har begrenset avkastningsevne, men en større del av skogarealet kan 
gjøres mer produktivt gjennom skjøtsel og kultivering. Jordbruksarealet har ikke vært høstet de 
seinere åra. Deler av arealet har derfor begynt å gro til med lauvskog. Vi må likevel vurdere 
jordbruksressursene i et langsiktig perspektiv av hensyn til framtidig matvaresikkerhet. Da kan 
også mindre jordbruksareal være av stor verdi. Søker planlegger å ta ut ved til eget bruk og 
eventuellt salg i mindre skala. Jordbruksarealene tenker søker å leie ut dersom det er interesse for 
dette.  
 
Småbruk er også svært attraktive til boligformål med jordbruksproduksjon til eget bruk og 
hobbyproduksjon. Bygningene på eiendommen er av eldre dato, og de er vedtaksfredet av 
riksantikvaren fordi de representerer en autentisk gjenreisningsgård der bygningsmassen er lite 
modernisert. Dette legger store begrensninger på modernisering og oppgradering av bygningene. 
Vanlig vedlikehold er imidlertid tillatt. Vernet kan også medføre at man kan få offentlige 
tilskudd for deler av vedlikeholdet. Mange vil foretrekke å bo i mer moderne hus, men det er et 
fullverdig våningshus som i utgangspunktet skal benyttes som bolig. Det er aldri gitt tillatelse til 
bruksendring selv om megler/søker hevder dette.     
 
Prisen er nokså høy i forhold ressursgrunnlaget på eiendommen. Kommunen kan likevel ikke 
foreta priskontroll så lenge eiendommen har bolighus og avtalt pris er mindre enn 3,5 millioner.    
 

https://www.kvanangen.kommune.no/lokale-retningslinjer-for-praktisering-av-konsesjonsloven.6073633.html
https://www.kvanangen.kommune.no/lokale-retningslinjer-for-praktisering-av-konsesjonsloven.6073633.html
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Konsesjonsloven § 11 annet ledd fastsetter at myndighetene har plikt til å vurdere spørsmålene 
knyttet til boplikt. Myndighetene skal da foreta en vurdering av om det er påkrevd å sette vilkår 
om boplikt og vurdere om plikten skal være personlig eller ikke. Vilkåret skal vurderes ut i fra 
hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Det er ikke nødvendig at 
samtlige hensyn gjør seg gjeldende. Bosettingshensynet alene kan være tilstrekkelig til å stille 
vilkår om boplikt. Ønsket om å styrke bosettingen kan bare ivaretas dersom det er grunn til å tro 
at andre som ikke allerede bor i området vil erverve eiendommen med sikte på selv å bo der.  
 
Rundskriv M-3/2017 sier at bosettingshensynet er et forhold det skal legges særlig vekt på. 
Videre heter det: «Dette innebærer at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg gjeldende i 
det aktuelle området og med hvilken tyngde. Det må tas stilling til om det er nedgang eller fare 
for nedgang i folketallet i denne delen av kommunen. Konsesjonsmyndighetene kan treffe 
avgjørelser som tar sikte på øke folketallet, eller avgjørelser som tar sikte på å opprettholde den 
bosettingen en allerede har i kommunen. Med bosetting mener en både bosetting på eiendommen 
saken gjelder og i området for øvrig. Dette innebærer at følgene for lokalsamfunnet har 
betydning ved vurderingen.» 
 
Kvænangen har utfordring med nedgang i folketallet, og det bør legges til rette for økt bosetting. 
Bosettingshensynet børe derfor tillegges stor vekt i konsesjonssaker. Dette er også nedfelt i de 
lokale retningslinjene som ble fastsatt i 2017. De sier at det skal føres en streng praktisering av 
boplikt på landbrukseiendommer med bolighus som ligger tilgjengelig fra bilveg. Søker opplyser 
at han i første omgang bare skal bo der i deler av året, og det er krysset av for at han ikke 
planlegger å tilflytte eiendommen.  Det må derfor ses på som en søknad om å benytte den til 
fritidsformål. Han opplyser likevel at han er åpen for å flytte til eiendommen dersom det er mulig 
å få utbedret bolighuset tilstrekkelig, men han ber da om at eventuell boplikt ikke trer i kraft før 
om to år.  
 
Bolighuset er av eldre dato, og trenger en utbedring, men eiendommen har stor boverdi. 
Eiendommen er tilgjengelig med bilveg. Videre så har den strandlinje med naust, utsikt mm. 
Siden søker ikke ønsker å bosette på eiendommen så strider det mot kommunens retningslinjer 
for å gi konsesjon til slike eiendommer. Vi har også føringer for eiendommer med dårlig 
bolighus.  I de lokale retningslinjene er det satt føringer om at frist for tilflytting settes til to år 
slik at søker får anledning til å gjøre nødvendige utbedringer på bolighus som er i dårlig stand 
eller lite tidsriktig. Videre sier retningslinjene at det skal legges frem en plan for oppgradering 
sammen med konsesjonssøknaden. Det er ikke lagt frem detaljert plan i denne saken, men søker 
har hatt dialog med kulturminneforvaltningen og han skisserer en rekke utbedringer som 
planlegges, herunder etterisolering, etablere bad, toalett og legge inn vann. Kommunen kan 
utvise politisk skjønn ved vektlegging av bosettingshensynet i konsesjonssaker. Slettnes er en 
spesiell eiendom siden bygningsmassen er fredet mot endringer og oppgradering. Vi må derfor 
forholde oss til vernevedtaket når vi vurderer konsesjonssøknaden, og setter eventuelle vilkår.  
 
Etter ei samla vurdering så mener kommunen søknaden kan innvilges. Det bør settes vilkår om fem 
års boplikt på eiendommen, men det kan gis en frist på to år for tilflytting slik at søker kan avklare 
utbedringer med vernemyndigheten og få tid til å gjennomføre aktuelle utbedringer.  
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Endelig vedtak om plassering av bom på anleggsvegen 
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Administrasjonssjefens innstilling 
Vedtaket i klagesaksbehandlingen tas til orientering.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Olje og energidepartementet (OED) har i brev 26.06.2019 behandlet klagene på vedtak om 
allmenn ferdsel på anleggsvegen i Kvænangsbotn. Konklusjonen er at Norges vassdrags og 
energidirektorat (NVE) sitt vedtak stadfestes, men at åpningsdatoen framskyndes til 1. august. 
Fra snøsmelting og frem til 1. august skal vegen være stengt i tunellen. Etter 1. august er hele 
vegen inn til Suoikatjavri åpen for allmenn motorisert ferdsel. Eventuelle dispensasjoner skal 
behandles av NVE.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Vedtaksbrevet er vedlagt saksfremstillingen.  
 
Historikk: 
Tillatelse til utbygging av Kvænangen kraftverk ble gitt ved kgl.res. 15.05.64. Her var det 
bestemt at vegen skulle være til fri benyttelse for almennheten så lenge departementet finner at 
dette kan skje uten vesentlig ulempe for anlegget.  Anleggsveien fra Kvænangsbotn til 
kraftverket ved Suoikajavri var åpen for allmenn ferdsel fra anlegget stod ferdig, men ble etter 



noen år stengt. Gjennom årene er det fattet ulike vedtak om ferdsel på anleggsveien. Store deler 
av tiden har den vært stengt ved tunnelen nord for Småvannan, mens det på dispensasjonsbasis 
ble gitt tillatelse til å kjøre på veien etter 10. september i forbindelse med jakt og fiske. 
 
Etter en lengre prosess ble det i 2014 besluttet at det skulle gjennomføres en treårig 
forsøksordning med å holde vegen åpen opp til Lassojavri fra 1. juli. Reindriftsutøverne i 
Abborassa reinbeitedistrikt har hele perioden vært svært kritisk til åpning av veien i 
beitesesongen. 
 
NVE evaluerte forsøksordningen, og på bakgrunn av dette ble det i brev 16. mai 2018 fattet 
vedtak om åpning av vegen helt inn til Suioikatjavri fra 15. august. Frem til åpningsdatoen 
skulle veien være stengt i tunellen.  Vedtaket ble påklaget av Kvænangen kommune og lokale 
foreninger. NVE har som førsteinstans vurdert klagen, og de holdt fast på eget vedtak og sendte 
saken over til OED.  
 

Vurdering 
 
Vedtaket fra OED fremmes som sak til politiske organ da det er svært stor politisk interesse i 
saken, og det er fremmet ønske om at administrasjonen legger frem en sak med orientering om 
vedtaket og mulig handlingsrom.  
 
Vedtaket som nå foreligger imøtekommer ikke kommunens primære ønsker fullt ut, men det 
ivaretar hensynet til allmennheten i større grad enn ordningen som vi hadde på tidspunktet når 
kommunen fremmet søknaden først på 2000-tallet.  
 
Kommunen har hele veien jobbet for å øke allmennhetens mulighet til å bruke vegen i hele den 
farbare perioden. Da veien første gang ble besluttet stengt på 70-tallet, så gjennomførte 
kommunen en juridisk gjennomgang av saken gjennom advokat i Landssammenslutningen for 
vassdragskommuner (LVK). Vedtaket hadde flere juridiske svakheter, og var strengt tatt i strid 
med konsesjonsvedtaket fra 64 da stengingen var begrunnet med hensyn som ikke inngår i 
konsesjonsvilkåret. Advokaten opplyser imidlertid at det er et sammensatt bilde og det er likevel 
ikke urimelig at konsesjonsmyndigheten tar hensyn til reindriftsnæringa når bruksregler for slike 
veganlegg fastsettes. Dersom dommen skulle underkjenne departementets vedtak om stenging 
av vegen, så kunne staten gjennomføre en formelt riktig endring av konsesjonsvilkårene, og da 
ville utfallet fortsatt bli stengt veg. Advokaten mente derfor at en rettslig forfølgelse trolig ikke 
ville føre fram til en varig løsning. Det vil også være konfliktskapende. Forøvrig pågår en 
revisjonsprosess av konsesjonsvilkårene der nye standardvilkår åpner for større skjønnsrom for 
konsesjonsmyndighetene i forhold til anleggsveier. Rapporten fra 1978 er også drøftet med 
nåværende advokat i LVK, og vurderingene er fortsatt gyldige. Rettslig forfølgelse av brudd på 
vilkår i 1964-konsesjonen er derfor ikke en hensiktsmessig framgangsmåte.     
 
Det er ikke klagerett på vedtaket som nå foreligger, og kommunen kan ikke gjøre mer opp mot 
konsesjonsmyndighetene i denne sammenhengen. Etter en lang og bred prosess har 
departementet nå gjort vedtak om et kompromiss mellom ulike interesser. Saken må derfor 
anses som avgjort og kommunen bør derfor ta vedtaket til orientering.  
 
Abborassa reinbeitedistrikt har signalisert at de kan godta en begrenset bruk fra 
lokalbefolkningen i sommerhalvåret, men de ønsker ikke at vegen skal stå åpen for 
allmennheten slik at det potensielt kan bli meget stor trafikk. For å imøtegå lokale interesser i 
større grad så kan eventuelle dispensasjonsordninger i samråd med reindrifta være en mulighet. 
Vedtaket åpner for dispensasjoner, men praksisen fra NVE har vært restriktiv i forhold til 



fritidsbruk. Praksisen er begrunnet med hensynet til reindrifta. Muligheter for økt lokal tilgang 
til bruk av vegen kan i så fall oppnås gjennom enighet med reinbeitedistriktet og dialog NVE.  
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19/839- 26. juni 2019

Kvænangen kraftverk - endelig plassering av  bom og bestemmelser om
motorisert ferdsel på anleggsvei Kvænangsbotn - Lássajávri -
Suoikkátjávri i Kvænangen kommune

Innledning

På bakgrunn av Olje- og energidepartementets vedtak av 10. juli 2014 om 3-års

prøveordning med plassering av bom ved Lássajávri på Kvænangen kraftverks anleggsvei

mellom Kvænangsbotn - Suoikkátjávri, fattet NVE den 16. mai 2018 endelig vedtak om

ferdsel på anleggsveien. Vedtaket ble påklaget av Kvænangen kommune og Kjækan og

Kvænangsbotn grendeutvalg, Kvænangen Qven- og Sjøsameforening og Foreningen Indre

Kvænangen allmenning ifelles klage.

NVE kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for å endre vedtaket og har  i  brev av

26.4.2019 oversendt saken til Olje- og energidepartementet for klagebehandling.

Bakgrunn og historikk

Under konsesjonsbehandlingen av Kvænangen kraftverk uttalte reinbeitedistriktet at de

ønsket anleggsveien stengt for å begrense forstyrrelsene i viktig kalvings- og beiteområde.

Anleggsveien fra Kvænangsbotn - Suoikkátjávri var imidlertid åpen for fri ferdsel de første

årene. På bakgrunn av erfaringene med åpen vei, ble anleggsveien første gang ijuni 1975

stengt for fri ferdsel etter vedtak av NVEs hovedstyre. Vedtaket ble påklaget av kommunen

og departementet fattet et nytt vedtak i mai 1977 om at veien skulle være åpen for fri ferdsel

opp til Lássajávri. Av hensyn til reindrifta ble åpningsdatoen satt til etter 15. juni. Ny bom ved

Lássajávri skulle holde veien frem til Éuoikkátjávri permanent stengt. Ordningen fungerte

noen år, men etter hærverk på bommen og fordi folk kjørte rundt denne, vedtok Olje- og

energidepartementet ijuli 1987 at bommen skulle flyttes ned til tunnelen nord for Småvatnan.

Kommunen hadde delegert myndighet til à gi dispensasjon til motorisert ferdsel til de med
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jakt- eller fiskekort etter en årlig åpningsdato fastsatt av NVE, som regel  i  slutten av august.

Etter 1997 og frem til vedtatt prøveordning i 2014 har åpningen av bommen vært i starten av

småviltjakta, dvs ultimo september. Reinbeitedistriktene har i alle år motsatt seg åpen vei og

plassering av bommen ved Lássajåvri. Reinbeitedistriktene mener at bommen må være

plassert på starten av anleggsveien og være stengt i de perioder hvor motorisert ferdsel er i

størst konflikt med reindrift.

Etter ny anmodning fra Kvænangen kommune traff NVE vedtak i oktober 2004 om at

anleggsveien skulle holdes åpen for allmennheten på strekningen opp til Lássajåvri fra 15.

juni til snøen legger seg, og at det igjen skulle etableres bom ved Lássajåvri. Vedtaket ble

påklaget av reinbeitedistrikt 34 Ábborássa. Klagen ble ikke behandlet, men NVE sendte

saken ut på ny høring i 2010 og fattet på den bakgrunn nytt vedtak i 2011.Vedtaket ble igjen

påklaget og 10.juli 2014traff departementet vedtak om en treårs forsøksperiode. I henhold

til sistnevnte vedtak skal anleggsveien på strekningen tunnel nord for Småvatnan -

Lássajåvri holdes åpen for allmenn ferdsel itidsrommet fra 1.juli, forutsatt at veien er

kjørbar, og til snøen legger seg. Basert på erfaringene fra denne treårs-perioden, fattet NVE

16. mai 2018et vedtak om en endelig ordning.

NVEs vedtak 16. mai 2018

NVE ba berørte parter om synspunkter og erfaringer fra den vedtatte prøveperioden.

Kvænangen Kraftverk AS har kun positive erfaringer av ordningen og ønsker denne

permanent. Kvænangen kommune er opptatt av å ha en ordning som kan fungere over tid

uten for mye konflikter mellom lokalbefolkningen og reindriftsutøverne. Kommunen forstår at

menneskelig ferdsel kan være forstyrrende for beitende rein ijuli og august, men ønsker

likevel veien helt åpen frem til Éuoikkátjåvri etter 1.juli. Kvænangen Qven- og

Sjøsameforening har samme oppfatning som kommunen. Kjækan og Kvænangsbotn

grendeutvalg vil at hele veien skal være åpen for fri ferdsel hele året. Reinbeitedistrikt 34

Ábborássa har imidlertid dårlige erfaringer med flytting av bommen. Det blir ikke

tilfredsstillende ro for simler med kalv, og det går ifølge distriktet ikke an å kombinere

motorisert ferdsel med beiteområde for rein. Distriktet krever at bommen settes opp i starten

av veien, men har uttalt at veien kan være åpen noe tidligere enn småviltjakta starter og at

det ikke er nødvendig med bom opp til Éuoikkåtjávri dersom bom etablert ved innløpet til

tunnelen nord for Småvatnan holdes stengt for allmenn motorferdsel fra veien er farbar etter

vårløsning til en nærmere bestemt dato i august. Kalvingstida i mai og juni er mest sårbar,

men reinen skal også samles og drives sørover mot høst-/vintebeite i august måned. NVE

mener at hensynet til utøvende næring veier tyngre enn hensynet til lokalbefolkningens

behov for å benytte motorisert ferdsel for å komme til fjells, og har vedtatt at åpning av veien

skal skje 15. august.

Klagene på NVEs vedtak

Det er kommet inn to klager på vedtaket. En felles klage fra Kjækan og Kvænangsbotn

grendelag, Kvænangen Qven- og sjøsameforening og Foreningen Indre Kvænangen

allmenning og klage fra Kvænangen kommune. I klagene vises det til hovedregelen i
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vassdragsreguleringsloven om fri ferdsel på anleggsveier, at vedtak om stenging mangler

hjemmel  i  konsesjonsvilkårene og at det eri strid med alminnelig praksis. l midten av august

er folk stort sett ferdig med ferie og kan ikke benytte området på samme måte som midt på

sommeren. Det hevdes at allmennhetens interesser for fiske og friluftsliv om sommeren er

viktigere enn hensyn til andre interesser som taler for redusert ferdselsmulighet. l

fellesklagen anføres også at vedtaket er i strid med folkeretten.

Departementets vurdering

Anleggsveier som bygges i forbindelse med vannkraftutbygging skal som hovedregel være

åpne for fri motorisert ferdsel for allmennheten, jf. vassdragsreguleringsloven § 18 annet

punktum. Veiene eies av kraftselskapene. Det er ikke noe krav om standard på veiene, men

de holdes i den stand eier mener er tilstrekkelig for eget bruk. Det påhviler imidlertid eier et

ansvar for sikkerheten overfor tredjeperson dersom veien er åpen for allmennheten.

Kommunen anfører at andre veianlegg i reinbeiteområder har tidligere åpningsdato. De

øvrige klagerne stiller spørsmål om hvorfor anleggsveien i Kvænangsbotn ikke skal ha et

åpningsregime som er «i henhold til loven og som er praksis andre steder i landet».

Anleggsveier som bygges i forbindelse med kraftutbygginger vil i mange tilfelle regnes som

en positiv konsekvens av utbyggingen fordi lokalbefolkningen og allmennheten med disse gis

tilgang til nye områder for utøving av jakt, fiske og friluftsliv som ellers ville være vanskelig

tilgjengelige. Av den grunn er hovedregelen at veier, bruer og kaier som konsesjonæren

anlegger, skal være åpne for allmennheten. Hovedregelen om at anleggsveier skal være

åpne gjelder imidlertid kun dersom departementet (delegert myndighet til NVE) ikke vedtar

noe annet. Bestemmelsen stiller ingen nærmere kriterier for å vedta begrensninger av den

allmenne ferdsel.

Klagerne mener at stenging av anleggsveien i Kvænangen er i strid med konsesjonsvilkåret.

Vilkåret, jf. konsesjon gitt ved kgl.res. 15. mai 1964, post 9 lyder:

«Veger bruer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal stilles til fri avbenyttelse for så vidt

departementet finner at dette kan skje uten vesentlig ulempe for anlegget».

I konsesjonsvilkåret er kun hensyn til kraftverksanlegget nevnt. Dette var en vanlig utforming

av vilkåret for sin tid, men kan ikke tolkes som noen innskrenking av lovbestemmelsens

ordlyd. Departementet bemerker at det er mer vanlig at anleggsveier vedtas stengt av andre

årsaker enn av hensyn til eventuelle ulemper for kraftanlegget eller kraftselskapets drift. Det

kan være nødvendig at allmenhetens ferdsel på anleggsveiene innskrenkes av hensyn til

natur- og miljøverdier eller næringsinteresser, som oftest reindrift. Om en anleggsvei skal

være helt stengt eller åpen i begrensede perioder vil avhenge av situasjonen og de lokale

forholdene  i  hver enkelt sak, og man kan sjelden sammenligne ferdselsregimer på andre

steder eller andre veier selv om disse anleggsveiene ligger i nærliggende områder. I enkelte

tilfeller blir det allerede på konsesjonstidspunktet tatt beslutning om at en anleggsvei skal

holdes stengt. I andre tilfeller vil erfaring med åpen ferdsel etter en tid kunne resultere i

ønske eller behov om restriksjoner, og NVE vil da med hjemmel i vassdragsreguleringsloven
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eller fastsatt konsesjonsvilkår kunne fatte vedtak om stenging. I disse sakene vil det være

vanskelig å treffe avgjørelser som alle parter vil være helt fornøyd med nettopp fordi

interessene er så motstridende og dermed vanskelige å forene.

Det er to motstridende interesser ved vurdering av om og eventuelt når anleggsveien til

Suoikkátjávri skal være stengt med bom. På den ene siden står hensynet til

lokalbefolkningen og allmennheten generelt med forventninger om lettere tilgang til nye jakt-,

fiske- og friluftslivsområder i fjellet. På den andre siden er hensynet til reindriftsnæringen

som har anleggsveien gjennom kalvings- og beiteområder. Ulike reguleringer av

anleggsveien er vedtatt siden utbyggingen av Kvænangsvassdraget startet på 60- og 70-

tallet. Det er forsøkt åpen ferdsel uten restriksjoner når veien har vært farbar, veien har vært

stengt med bommer på ulike steder og motorisert ferdsel har vært regulert i flere ulike

perioder gjennom sommerhalvåret. OEDs siste vedtak i 2014 åpnet for allmenn ferdsel på

anleggsveien på strekningen tunnel nord for Småvatnan  -  Lássajávri i tidsrommet fra 1. juli -

forutsatt kjørbar vei, og til snøen legger seg. Lokalbefolkningen og øvrige friluftslivbrukere av

området har vært fornøyd med denne ordningen. Reinbeite-distriktet har imidlertid dårlige

erfaringer med flytting av bommen. De har fått redusert sommerbeite og det blir ikke

tilfredsstillende ro for simler med kalv som benytter nordlige del av området, nærmere

Småvatnan og tunnelen. Anleggsveien skjærer gjennom de mest verdifulle beiteområdene,

men kalvingsområdet og sommerbeitet gir topografisk liten mulighet for reinbeitedistriktet til å

flytte rein til områder som er mindre forstyrret av trafikk. Ut fra de synspunkter som er

kommet frem etter denne prøveperioden, antas 1. juli å være for tidlig å åpne veien for fri

ferdsel. Selv om kalvingen er over, er det viktig at simler og kalver får ro den første tiden.

NVE har vedtatt at åpning av veien skal skje 15. august. Det er ikke den beste løsningen for

lokalbefolkningen som ønsker å bruke tjellområdet i sommerferien. Det er heller ikke optimalt

for reindrifta, som starter høsttrekket om lag medio august.

Departementet har forståelse for begge parters interesser. Kraftutbyggingen har medført

negative konsekvenser for natur og de allmenne friluftslivinteressene. En anleggsvei som

gjorde fjellområdene mer tilgjengelige for jakt, fiske og friluftsliv, har vært ansett som et godt

avbøtende tiltak for innbyggerne i Kvænangen. Departementet er likevel enig med NVE i

hensynet til reindriftsnæringen og dennes behov for å beskytte næringsgrunnlaget, er

viktigere enn at allmennheten kommer opp i fjellområdene med bil om sommeren. Slik

departementet oppfatter det er kalvingsperioden og den første tiden etter denne, den

viktigste tiden for å begrense menneskelig aktivitet og holde mest mulig ro i dette området.

Høsttrekket er også viktig for næringen, men sensommeren er på den annen side en fin og

ønsket tid for lokalbefolkningen og andre brukere å kunne komme til fjells. Selv om det av

erfaring forventes mest trafikk fra småviltjakta starter 10. september, bør det være mulighet

for allmenheten å ta i bruk øvre deler av disse fjellområdene for fiske og friluftsliv mens det

ennå er ferietid. Departementet finner derfor at datoen for åpning skal være 1. august. Fra

denne datoen skal hele veien til Suoikkátjávri være åpen. NVE skal være myndighet for å

behandle søknader om dispensasjon i særskilte tilfelle.
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Departementet påpeker at stengt vei frem til åpningsdatoen er av hensyn til

næringsinteressene. Departementet forutsetter derfor at reinbeitedistriktet begrenser egen

ferdsel i området til det som er nødvendig for oppsyn og drift i denne perioden.

Konklusjon

Departementet har vurdert klagene og kan ikke se at det foreligger nye opplysninger i saken

som ikke allerede er kjent og vurdert i NVEs vedtak. NVEs vedtak av 16.5.2018 stadfestes,

dog slik at åpningsdatoen fastsettes til 1. august.

Vedtak:

1. Kvænangen kraftverk AS skal reetablere bom ved innløpet til tunnel nord for

Småvatnan. Denne bommen skal vært stengt for allmenn ferdsel med motorkjøretøy

fra veien er farbar etter vårløsning og frem til 1. august. Etter denne datoen og frem

til veien stenger av snøfall, skal den være åpen for fri motorisert ferdsel.

2. NVE er myndighet til å behandle søknader om dispensasjon i særskilte tilfelle.

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første

punktum.

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør

Anne Haug

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke hándskre vne signaturer

Kopi

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Landbruks- og matdepartementet

Troms fylkeskommune Romssa fylkkasouhkan

Side 5



Adresseliste

Vest-Finnmark

Åbborassà

reinbeitedistrikt -

Reinbeitedistrikt 34

Foreningen indre

Kvænangen

allmenning

Kjækan og

Kvænangsbotn

grendeutvalg

Kvænangen

Kraftverk AS

Kvænangen Qven-

og Sjøsameforening

Kvænangsbotn

Grendehus

Vest-Finnmark

Spalcca

reinbeitedistrikt -

Reinbeitedistrikt 33

Statskog SF - Troms
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/155 -23 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 04.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/19 Teknisk utvalg 19.09.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra plankrav og deling av eiendom for etablering av 
Kvæntun-gnr/bnr 33/1 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00113H 
2 00138H 
3 Søknad 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra krav om reguleringsplan 
før etablering av eiendom til utbygging av et Kventun på gnr/bnr 33/1. Gjeldende areal er 
avgrenset mellom boligtomt gnr/bnr 33/1/27 , gnr/bnr 33/4,6,19 og parkeringsplassen 
/uteområdet til Kvænangsbotn grendehus.  
 
 
 Det settes følgende vilkår: 
 

 Det må søkes deling av eiendom med endelig avgrensing av tomta innenfor dette 
området. Nøyaktig avgrensning avgjøres under oppmålingsforretning. 

 Det skal ikke settes bygg oppå traseen for kommunal vannledning. 
 I forbindelse med framtidig bygging på tomta må det sikres god estetisk utforming i tråd 

med tiltakets funksjon. Plan for utnyttelse av tomta må legges fram sammen med 
byggesøknad.  

 Det skal settes igjen en buffer på minst 5 meter med skog som ikke snauhogges mot 
gnr/bnr 33/4 for å ivareta skjerming av dyrka mark.  

 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.  
 

 
 



 
 

Saksopplysninger 
Statskog SF som grunneier av gnr 33 bnr 1 i Kvænangen kommune, søker dispensasjon fra 
planbestemmelsene 1.3.1 (generelle plankrav) i Kommuneplanens arealdel. Bakgrunnen for 
søknaden om dispensasjon fra ovennevnte bestemmelse er en henvendelse om tomteareal fra Kvænangen 
qven og sjøsamisk forening. De ønsker å etablere et «kventun» i tilknytning til Kvænangsbotn 
grendehus. Deres planer er å plassere et gammelt verneverdig hus, «Djupanvik-huset», på en tomt i 
området ved grendehuset. Det er foreløpig bare søkt om dispensasjon fra plankravet. 
Delingssøknad og byggesøknad ettersendes etter eventuell dispensasjon er gitt. 
 
Søknaden gjelder for området ved mellom boligtomt gnr/bnr /fnr 33/1/27 og 
parkeringsplassen/uteområdet til Kvænangbotn grendehus, betegnet BOP 31 i kommuneplanens 
arealdel. Totalt areal er om lag 3 dekar. Nøyaktig avgrensning avgjøres i delingssaken.  Området 
er avsatt til «offentlige og private tjenesteyting». Tiltaket er dermed i samsvar med plan, men 
det er krav om reguleringsplan for området. Området er markert i kart.  

 
 

 
 
 



 
Søknaden krever behandling i henhold til følgende regelverk: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
o §§ 19-1 og 19-2. om dispensasjon fra planer og bestemmelser i plan og 

bygningsloven. Dispensasjon krever særskilt søknad. Naboer skal varsles og regionale og 
statlige myndigheter skal gis anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon. Dispensasjon kan 
ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

 
Nabovarsling: 
Nabovarsel er levert. Fristen for tilbakemelding fra naboer er ikke gått ut når møteinnkallinga 
sendes ut. Eventuelle tilbakemeldinger vil foreligge før utvalget skal behandle saken og 
utleveres i møtet. 
 
 
Høring: 
Saken har vært på høring til følgende instanser:  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Kvænangen kraftverk AS 
NVE- region Nord 
Sametinget 
Troms fylkeskommune 
 
Bare Sametinget og Fylkeskommunen har avgitt uttale. De har ingen merknader, men viser til 
generelle bestemmelser om meldeplikt ved eventuelle funn av fortidsminner.  
 

Vurdering 
Djupanvikhuset er et førkrigshus som er gitt Qven og sjøsamisk forening fra Nord Troms 
museum. Som grunneier ønsker Statskog SF å legge til rette for at tiltakshaver Kvænangen qven 
og sjøsamisk forening kan realisere sin plan om et kventun på arealet. Arbeidet med etablering 
av kventunet skal gjøres av en ideell organisasjon, med utstrakt bruk av dugnad. Organisasjonen 
har også fått tildelt tilskudd til prosjektet fra Sparebank1 Nord-Norge.  
En anser at utarbeidelse av en reguleringsplan for området ikke vil avklare vesentlige uklarheter 
vedrørende bruk av området. Med det vil påføre prosjektet betydelige merkostnader. 
 
Området er satt til Offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel. Det er krav 
om reguleringsplan før byggetiltak kan iverksettes. Kommunen ønsker primært at området 
reguleres før det settes i verk nye tiltak her. Dette for å sikre en forutsigbar og helhetlig 
utvikling av områder som bygge ut. Videre vil det være mer rasjonelt for eier, naboer, 
rettighetshavere og offentlig forvaltning å utarbeide en helhetlig plan fremfor mange 
enkeltdispensasjoner.  
 



Foreninga har vurdert at omsøkt plassering vil være godt egna til formålet. Det er sentralt 
plassert i bygda og det er tilrettelagt med infrastruktur. Samlokaliseringa med grendehuset kan 
gi muligheter for bruk i forbindelse med større arrangementer. 
 
Infrastruktur: 
Tomta ligger i tilknytning til den felles vegen ned til samfunnshuset og 4 bolighus. Det må 
etableres ny avkjørsel til denne. Forholdene på stedet tilsier at det vil være kurrant å få til 
innenfor gjeldende krav. Området er oversiktlig og terrenget er flatt. Bruksrett må tinglyses i 
festekontrakten/skjøtet.   
 
Vann fra kommunalt vannverk og strøm er lett tilgjengelig på tomta. Eventuelt avløp forutsetter 
eget anlegg. Det er gode forhold for infiltrasjon.  
 
Det går en kommunal vannledning gjennom området. For å sikre framtidig drift og vedlikehold 
så er det ønskelig at det ikke settes bygninger oppå denne. Det er likevel ikke til hinder for at 
tomten kan benyttes til formålet da det er tilstrekkelig plass på vestsiden av rørtraseen. Traseen 
er vist i kartet: 

   
 
Miljø: 
Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie 
naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase. Ingen trua eller sårbare arter er 
registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart. Det er lite sannsynlig at 
ytterligere undersøkelser skal vise noe annet. Arealet ligger i et skogholt mellom grendehuset, 
dyrka mark og bolighus. Arealet er bevokst med forholdsvis ung furuskog. Planlagt tomt er i 
tilknytning til annen bebyggelse og har etter all sannsynlighet ikke vesentlige miljøverdier.  
 
Tilgjengelighet: 
Tiltaket berører ikke adkomst til bakenforliggende areal, og vil ikke påvirke friluftsinteresser 
negativt.  
 
Helse: 
Tiltaket har ingen helsemessige konsekvenser. 
 
Risikovurdering: 
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 



samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. Omsøkt 
tomt ligger ikke i aktsomhetsområder for snø-, jord-, stein eller flomskred.  
 
Området ligger på løsmasse (elveavsetninger) under marin grense og det er fare for at det finnes 
avsetninger med sprøbruddsegenskaper i området. Tiltaket vurderes derfor i henhold til (NVE-
veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred). Terrenget her er et platåterreng. 
Skråningshøyden til bunn av marbakken flater ut på ca. 15 meter under havnivå er til sammen 
20 meter. Avstand til marbakken er om lag 600 meter. Dette er mer enn 20 ganger total 
skråningshøyde. Faren for større utglidning er derfor ikke til stede. Nivåforskjellen fra havflata 
og opp til omsøkt lokalitet er om lag fem meter. Veilederen viser til at slike helninger over fem 
meter kan være skredfarlig. Det er utført en del grave og byggearbeid i denne avsetningen, og 
den består av et tykt lag med veldrenerte og velgraderte masser og fremstår derfor som meget 
stabil. Det vurderes derfor at områdestabiliteten er tilfredstillende. 
 
Arealet omfattes av hensynssone i kommuneplanens arealdel for dambruddssone 
Suioikadammen. Kommuneplanens arealdel har bestemmelser om at det normalt ikke skal 
tillates ny bolig- eller fritidsbebyggelse innenfor dambruddsone. Den faktiske risikoen for 
dambrudd er meget begrenset, og plasseringen av tunet i lag med samfunnshuset er en god 
lokalitet som kan gi grunnlag for hensiktsmessig bruk. Dambruddsonen er vist med blå skravur. 
Kraftverket har hatt søknaden til uttale i høringen, men de har ikke kommet med 
tilbakemldinger.  
 

 
 



 
  
 
Kulturminner:  
Riksantikvaren sine WMS-kart for fredakulturminner er undersøkt på NIBIO sin portal «Kilden». 
Det er ikke registrert freda kulturminner i kartet som berøres av omsøkte tomter eller i 
nærområdene. Sametinget og Fylkeskommunen har avgitt høringsuttalelser, og de har ikke 
kjennskap til at kulturminner berøres.  
 
Landbruk: 
Tiltaket ligger på en svært stor eiendom med store jord og skogressurser. Tiltaket berører berører i 
liten grad landbruksinteressene direkte. Området er bevokst med furuskog, men det er et lite og 
avgrensa areal i bebygd område. Videre så er det satt til annet formål i overordna plan. Arealet 
grenser til viktig dyrka mark og ligger relativt tett på tunet på nabogården. Det er derfor mulighet for 
driftsmessige ulemper for landbruksdrifta.  Det bør derfor settes av en buffersone med skog mot 
jordbruksarealet for å sikre at det ikke oppstår interessekonflikt. 
 
Reindrift:  
Tiltaket påvirker ikke reindriftsinteresser. Arealet er bygdenært og omgitt av bebyggelse, vei og 
dyrka mark. Arealet har ikke særskilt status i reindriftskartet. 
 
Oppsummering/konklusjon: 
Lokaliteten synes å være egna til formålet, og konsekvensene for andre interesser synes å være 
små.  
 
Eventuelle innspill til nabovarsel ettersendes men, skal foreligge før saken behandles. Det tas 
derfor forbehold om synspunkt fra naboer.   
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Høring på dispensasjon fra reguleringsplankrav  -  etablering av tomt til "Kvæntun"

gbnr. 33/1

Vi Viser til henvendelse av 24.6.2019. Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen
merknader til saken. For opplysninger om samiske kulturminner viser vi til Sametinget.

Vi viser til egen uttalelse fra Planavdelingen.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo

fylkeskonservator

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:

Bjørg Kippersund

Sametinget

Besøksadresse Telefon

Strandveien  13 77 78 80 00
Postadresse Epost mottak

Postboks 6600,  9296  TROMSØ postmottak@tromsfylke.no

Harald G. Johnsen

konservator/arkeolog

Org.nr.
864870732

Bankgiro
4700 04 00064
lnternettadresse
www.tromsfylke.no
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Avjovárgeaidnu 50
9730  KARASJOK

92913-599-17

Kvanangen  kommune
Gargü  8
9161  BURFJORD

Angående dispensasjon fra reguleringsplankrav- etablering av tomt til "Kvæntun" gnr/bnr 33/1,

Kvænangen kommune
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Poastaéujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50 Orgnr: 974 760 347SÁMEDIGGI
SA M E T I N G E T 9730 Káráäjohka/Karasjo samedi i samedi i.no

Áååemeannudeadji André Nilsen
saksbehandler

Tel: +47 78 48 42 79

Kvanangen kommune
Ga rgü 8
9161 BURFJORD

AssvsAk MIN CUJ.NAR REF. DIN CUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO
19/3256  — 3 19/20504 2016/155-19 1773/2019 05.08.2019

Angående dispensasjon fra re uleringsplankrav- etablering av
tomt til "Kvæntun" gnr/bnr 33/  ,  Kvænangen kommune

Vi viser til deres brev av 28.06.2019.

Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at det er registrert
automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle området.

Skulle det likevel komme frem funn eller gjenstander som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet
stanses. Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml.) §  8  andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til de som skal utføre
arbeidet.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Troms fylkeskommune.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

André Nilsen
ráddeaddi/rådgiver

Thor-Andreas Basso
konst. fégajodiheaddji /fagleder

Dát reive lea elektrovnnalaóóat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuo//áiöállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Kvanangen kommune Gargu 8 9161 BURFJORD

Kopiija  /  Kopi til:

Romssa fylkkasuohkan - Potboks 6600 9296 Tromsø
Troms fylkeskommune
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Kvæntun i Kvænangsbotn - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - krav om 
utarbeidelse av reguleringsplan 
 
Statskog SF som grunneier av gnr 33 bnr 1 i Kvænangen kommune, søker dispensasjon fra 
planbestemmelsene 1.3.1 (generelle plankrav) i Kommuneplanens arealdel  2017 – 20129.  
Søknaden gjelder for området ved Kvænangbotn grendehus, betegnet BOP 31. 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til «offentlige og private tjenesteyting» », og 
bestemmelsen om generelt plankrav skulle tilsi at det må utarbeides reguleringsplan for området. 
 
Bakgrunnen for søknaden om dispensasjon fra ovennevnte bestemmelse er en henvendelse om 
tomteareal fra Kvænangen qven og sjøsamisk forening. De ønsker å etablere et kventun i tilknytning til 
Kvænangsbotn grendehus. Deres planer er å plassere et gammelt kvenhus, Djupanvik-huset, på en tomt i 
området ved grendehuset. Huset har i mange år stått lagret på privat eiendom i Niemenaikuu. 
 

  
Kommuneplanens arealdel for området er avsatt til offentlig og privat tjenesteyting, markert med rødt. 

  

Gjelder eiendom 
1943/33/1 

Vår ref. 
19/5468- 3  

Deres ref.  
 
 

Vår dato 
26.06.2019 

Vår saksbehandler 
Berit Kristine Kalstad 
418 52 291, bek@statskog.no 
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Søknaden gjelder arealet som i kommuneplanens arealdel er merket BOP 31 
 
Statskog SF ser av kommuneplanens arealdel at «offentlig og privat tjenesteyting» omfatter areal til bl.a. 
skole og barnehage. Departementets veileder til KPA angir at også kulturformidling faller inn under dette 
formålet. En forventer at et kventun vil drive opplæring og kulturformidling, og en anser at dette kan 
komme inn under formålet i kommuneplanens arealdel. 
  
Djupanvikhuset er et kvensk førkrigshus som er gitt organisasjonen fra Nord Troms museum.  
Som grunneier ønsker Statskog SF å legge til rette for at tiltakshaver Kvænangen qven og sjøsamisk 
forening kan realisere sin plan om et kventun på arealet. Arbeidet med etablering av kventunet skal gjøres 
av en ideell organisasjon, med utstrakt bruk av dugnad. Organisasjonen har også fått tildelt tilskudd til 
prosjektet fra  Sparebank1 Nord-Norge.   
 
En anser at utarbeidelse av en reguleringsplan for området ikke vil avklare vesentlige uklarheter 
vedrørende bruk av området. Med det vil påføre prosjektet betydelige merkostnader. 
 
Statskog SF ønsker å fremme søknad om dispensasjon nå før sommerferien, slik at saken kan komme 
raskest mulig på høring. 
 
Søknad om etablering av en festetomt /delingssaken vil bli fremmet på et senere tidspunkt. 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Kristine Kalstad 
eiendomskonsulent 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/19 Teknisk utvalg 19.09.2019 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Høring på nasjonal ramme for vindkraft 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Høringsbrev 
2 Særutskrift Høring på nasjonal ramme for vindkraft 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Kvænangen kommune gir følgende uttale til nasjonal ramme for vindkraft:  
 
Kvænangen kommune mener det bra at det lages strategiske planer for vindkraftutbygging i 
Norge, da dette kan bidra til at de best egna områdene bygges ut samt at mange avgjørelser kan 
gjøres på et prinsipielt nivå før enkeltaktører benytter ressurser på enkeltprosjekter. Vi mener en 
slik ramme også bør se på flere strategiske valg for vindkraften i Norge i tillegg til å finne de 
geografisk best egna områdene.   
 
Vi er imidlertid noe undrende til framstillingen av resultatene. Kartavgrensningene som er lagt 
fram i nasjonal ramme er altfor grovmaska. I visse tilfeller  er det uklart hvordan NVE har 
konkludert da valgte avgrensninger strider i mot sentrale punkt i metodikken. For Kvænangen 
sitt vedkommende så er store verneområder, og store arealer med lite gunstige vindforhold tatt 
med i den endelige avgrensningen av område nr 38. Dersom rammen for utbygging skal ha 
troverdighet så må kartdataene som presenteres i dokumentet kvalitetssikres. Videre så bør et 
slikt strategidokument ha en mer tydelig tekstdel med føringer som gir prinsipielle avklaringer 
om hensyn, lokalisering og omfang innenfor de enkelte områdene. Kvænangen kommune mener 
det skal være et absolutt krav at vindkraftutbygginger lokaliseres i god avstand fra områder med 
bosetting.  For å unngå misforståelser og fare for å spre unødig frykt blant folk så bør 
kartfigurene trekkes bort fra bebygde områder.  
 
 
 



 
En slik ramme bør også gi føringer for vektlegging av lokaldemokratiske prioriteringer. 
Konsesjonsvedtak etter energilova er likestilt med reguleringsplan og da er kommunene bare en 
høringsinstans i den enkelte utbyggingssak. Kvænangen kommune mener det må settes krav om 
at politiske organ lokalt skal ha større myndighet i forbindelse med vindkraftutbygging. Slike 
bestemmelser bør tas med i strategiene for den nasjonale rammen for å sikre ivaretakelse av 
lokalbefolkningens interesser. Kommunene må i framtida ha full råderett til eventuelt å 
godkjenne eller avslå etablering av vindkraftanlegg og tilhørende overføringsanlegg.  
 
Den økonomiske kompensasjonen fra vindkraftanlegg avgrenser seg i hovedsak til 
eiendomsskatt for kommunene. Dette er en type skatt som er under press fra mange hold, og 
som dermed gjerne forsvinner i framtida. Vi har derfor en begrensa trygghet for at omfattende 
utbygging vil gi noe tilbake til lokalsamfunnet, samtidig som nedbygging av naturen gir en 
åpenbar negativ virkning lokalt. Det bør derfor innføres tilsvarende ordninger som for vannkraft 
for å ivareta hensynet til lokalsamfunnene sine ulemper, ref Lov om konsesjon for rettigheter til 
vannfall mv. (vannfallrettighetsloven). Rammen for vindkraft er et viktig strategisk dokument 
som skal bidra til en god samfunnsutvikling for hele landet, og ikke bare maksimere 
kraftproduksjonen til fordel for eierne av anleggene. Det er derfor viktig at den legger til grunn 
prinsippet om at forurenser betaler, og at inntektene fordeles rettferdig og på en måte som bidrar 
til positiv samfunnsutvikling i områdene som benyttes til kraftproduksjon. 
 
Kvænangen kommune ønsker at det ikke legges til rette for vindkraftutbygging i våre områder. 
Dette av hensyn til sårbar natur og manglende ordninger for lokal kompensasjon for tapet 
lokalsamfunn opplever som følge av vindkraftutbygginger. Nord-Troms har særlig store 
naturkvaliteter av nasjonal verdi. Friluftsliv og naturbruk er en meget viktig del av kulturen for 
folket som lever her. Regionen benyttes også mye av tilreisende fra hele landet og vi ser en 
sterkt økende turisme. Utbygging i Nord-Troms vil også berøre viktige reindriftsområder. 
Videre så vil gjerne den teknologiske utviklingen medføre mer smidige utbyggingsmetoder i 
framtida som gir mindre inngrep for å samle energien i vinden. Vi vil derfor være best tjent med 
å ikke forhaste oss med utbygging av vindkraften.         
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til saksframlegg til møtet i teknisk utvalg 04.06.2019. Utvalget ønsker en mer fyldig 
utredning før saken behandles. Blant annet ønskes mer informasjon om følgende tema:  
 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. 
 
Lenke til OED sin nettside om høringen 
 
Olje- og energidepartementet (OED) ga i 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 
oppdrag å utarbeide et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget skulle 

https://lovdata.no/lov/1917-12-14-16
https://lovdata.no/lov/1917-12-14-16
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/id2639213/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/id2639213/


inneholde et oppdatert kunnskapsgrunnlag for landbasert vindkraft og kart med forslag til de mest 
egnede områdene for lokalisering av vindkraft. 

 
Bakgrunnen for OED sitt ønske er at kostnadsutviklingen på strøm og vindturbiner gjør det 
økonomisk lønnsomt å etablere vindkraftanlegg, og interessen blant potensielle utbyggere øker. 

 
Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 01.10.2019. I høringsbrevet spør OED både om 
innspill til NVEs forslag og om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. 

 
For å oppdatere kunnskapsgrunnlaget er det utarbeidet 21 temarapporter om virkninger av 
vindkraftverk. Rapportene finnes på NVE sine nettsider og omfatter følgende temaer: 

 
 Fugl  Iskast 
 Flaggermus  Nabovirkninger 
 Villrein  Drikkevann 
 Annet dyreliv  Næringsutvikling 
 Naturtyper  Forsvare 
 Landskap (sammen med Riksantikvaren)  Værradar 
 Friluftsliv  Sivil luftfart 
 Sammenhengende naturområder  Elektronisk kommunikasjon 
 Kulturminner og -miljøer  Andre tema 
 Reindrift  Klimaavtrykk og 
 Reiseliv  livssyklusanalyser 

 
NVEs kartforslag er utarbeidet ved først å ekskludere de områdene som ikke har gode forutsetninger 
for lønnsom produksjon ut fra vindforhold, nett-tilknytning og andre tekniske forhold. NVE har 
brukt ordet «eksklusjon» som et metodisk begrep for å luke ut arealer fra datamaterialet. 
Ekskluderingen ble delt i to steg; harde- og myke eksklusjoner. NVE har definert harde eksklusjoner 
slik: «Hard eksklusjon er eksklusjon av arealer som er uaktuelle for vindkraftutbygging på grunn av 
teknisk-økonomisk forhold, eller på grunn av at arealene er formelt vernet eller tilsvarende.». Et 
viktig premiss for valget av harde eksklusjonskriterier var at de skulle være udiskutable, mens myk 
eksklusjon defineres slik: «Myk eksklusjon er eksklusjon av arealer der virkninger for én 
enkeltinteresse i mange tilfeller tilsier at det ikke bør bygges vindkraftverk.».  

 
Deretter er øvrige relevante sektormyndigheter, i hovedsak Riksantikvaren,  Miljødirektoratet og 
Fylkesmannens reindriftsadministrasjon involvert for å ivareta naturmiljø og vernehensyn.  

 
Av 43 områder, hvorav 1 av disse omfatter areal innenfor Kvænangen kommune, ble 13 utpekt som 
de mest egnede områdene. Ingen av de 13 utpekte områdene omfatter Kvænangen kommunes 
arealer. I arbeidet med å peke ut de mest egnede områdene lette NVE etter et tydelig skille mellom 
de mest egnede og de mindre egnede. NVE medgår at grensen mellom mest egnet og mindre egnet i 
prinsippet settes mange steder langs aksen av egnethet blant områdene som er analysert. Antall 
områder som havner over og under grensen for å være mest egnet, avhenger av vektleggingen på 
ulike miljø- og samfunnsinteresser, nettkapasitet og produksjonspotensial. Den nasjonale rammen 
kan dermed omfatte flere eller færre områder enn det NVE har foreslått. NVE har derfor i tillegg til 
de 13 mest egnede områdene også pekt ut 8 områder som nesten kom med i forslaget. Disse 
anbefaler NVE å inkludere dersom det er ønskelig å øke omfanget av områder eller eventuelt å bytte 
ut enkelte områder. Område 38 er ett av disse reserveområdene og berører Nordreisa, Kvænangen, 
Alta og Kautokeino.  
 
Område 38 er vurdert som reserveområde da produksjonsforholdene er vurdert svært gode (i 
kategorien «Best»), men kapasiteten i transmisjonsnettet er dårlig. Det påpekes også at NVE har 
vært restriktive med utpeking i samiske områder pga. reindrift, samt at de fleste områdene har lite 

https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/oppdatert-kunnskapsgrunnlag/


ledig nettkapasitet. Eventuell kraftutbygging i Nord-Troms og Finnmark vil medføre økt behov for 
nye store overføringslinjer.  

Figur 1. Kartet til venstre er hentet fra Analyseskjema for område 38.  Nye eksklusjoner viser til de bemerkninger 
fra øvrige sektormyndigheter som er blitt hensyntatt. Kartet til høyre er hentet fra Forslag til Nasjonal ramme for 
vindkraft.

 
 

Vurdering 
OED understreker at rapporten ikke er tenkt behandlet i Stortinget eller planlagt gitt noen annen 
formell status enn at det skal være et faglig råd fra NVE, som signaliserer hvor det er mest 
sannsynlig at det kan gis konsesjon til utbygging. Ethvert prosjekt som foreslås må derfor 
konsesjonsbehandles, med konsekvensutredninger på vanlig måte. Den nasjonale rammen skal ikke 
ekskludere søknader i andre områder, men faren for å få avslag etter en omfattende og kostbar 
konsekvensutredning er større utenfor området. OED understreker at gode prosjekter utenfor 
områdene vil kunne få konsesjon, samtidig som dårlige prosjekter innenfor vil kunne få avslag. 
 
Det er laga en rekke temarapporter som viser kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for 
arbeidet med prioriteringen av områdene.  
 
Økonomi 
Vindkraftanlegg omfattes ikke av vannfallsrettighetsloven og berøres derfor ikke av ordningene 
med konsesjonskraft, konsesjonsavgift, hjemfallsrett og krav til offentlig eierskap.  
Vindmølleutbygginger er store prosjekter som kan ha konserner og store investorer på eiersiden. 
Mye av inntektene fra driften vil derfor gå ut av lokalsamfunnet. Kommunen kan kreve inn 
eiendomsskatt. Eiendomsskatten vil trolig være den viktigste inntekten vi har til lokalsamfunnet 
på sikt. De totale investeringskostnadene ligger i sjiktet 10 millioner NOK per MW installert 
kapasitet. For en stor vindpark kan de totale investeringskostnadene summere seg til langt over 
en milliard kroner. En slik investering på en milliard vil generere 7 millioner kroner årlig i 
eiendomsskatt med dagens satser som er på 7 promille. Eiendomsskatten er imidlertid under 
stort politisk press, og fra 2020 skal makssatsen reduseres fra 7 til 5 promille. For å sikre seg 
tilgang så ønsker bransjen å opprettholde eiendomsskatt på vindkraftanlegg, og det er også 
vanlig at vindkraftselskap avtaler egne kompensasjonsordninger med vertskommunen, særlig 
med tanke på bortfall av eiendomsskatt.   
 
Vindkraftanlegg vil kreve drift og vedlikehold. Det vil derfor generere noen varige 
arbeidsplasser i regionen, men antallet er forholdsvis lavt i forhold til dimensjonene på anlegget. 
Et eksempel her er Fosen Vind som eier seks store vindparker i Trøndelagsområdet, og det 
legges opp til en driftsorganisasjon med 40 ansatte for å betjene disse anleggene. Fakken 

https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/oppdatert-kunnskapsgrunnlag/


vindpark i Karlsøy har et fast team på 3 som har vaktordning og står for den daglige drifta. 
Periodisk vedlikehold og større operasjoner medfører at personell fra leverandøren av turbinene 
er til stede i perioder.  
 
Grunneier og andre berørte vil bli kompensert enten gjennom salg av eiendom eller leieavtale 
med utbygger.   
 
Milliardinvesteringer vil selvsagt generere mye arbeid for leverandørindustri, konsulenter og 
entreprenørbransjen. Anleggsperioden vil også generere mye aktivitet lokalt. Selve 
hovedentreprisen blir gjerne utført av store aktører som oftest kommer utenfra, men det vil 
generere oppdrag også for lokale entreprenører som underleverandører. Det vil også gi økt 
omsetning til butikker, overnattingssteder, kafeer og økt utleie av bygg i lokalmiljøet. Trolig vil 
omfanget og virkningen for lokalsamfunnet av en større vindmølleutbygging ligne mye på 
prosessen rundt 420 kv linja som er under utbygging nå.   
 
Klimaendringer kan ha meget store økonomiske konsekvenser både globalt og lokalt. Størst 
mulig utnyttelse av fornybare energikilder med lite klimaavtrykk vil dermed være økonomisk 
gunstig på lang sikt. Dette vil være av vesentlig betydning både globalt, men også lokalt dersom 
man får til en tilstrekkelig reduksjon av klimaendringene. Utbygging av fornybar energi vil 
kunne bidra til å begrense klimaendringene.  
 
Utbygginger vil også ha samfunnsmessige kostnader i form av redusert verdi på boliger, hytter 
og andre eiendommer som berøres av vindmøllene. Man vil også se økonomiske konsekvenser i 
primærnæringene gjennom tap av arealressurser og driftsmessige ulemper. Vindparkene og 
kraftlinjene opptar meget store arealer som da ikke kan benyttes til andre utbyggingsformål, 
skogproduksjon eller verneområder. Videre så er verdien av natur med lite inngrep vanskelig å 
verdsette økonomisk. I forhold til reiselivssatsingene som pågår vil en storstilt nedbygging av 
naturmiljøet ha en direkte negativ konsekvens. Videre så ligger det i den lokale kulturen i 
regionen at friluftsliv og naturbruk er meget viktig for folk flest. Gode miljøkvaliteter er derfor 
viktig for befolkningens trivsel. Regionen benyttes også mye av tilreisende fra hele landet og vi 
ser en sterkt økende turisme.  
 
 
Reindrift  
Utbygging i Nord-Troms vil berøre viktige reindriftsområder. 
Reinen er var for fremmedelementer og forstyrrelser. Større utbygginger vil derfor kunne 
påvirke reinen sin områdebruk. Av temarapport om reindrift og annen samisk utmarksbruk viser 
NVE til at det er gjort flere studier på hvordan vindkraftverk og kraftledninger påvirker reinsdyrs 
arealbruk. Disse studiene har ikke kommet frem til noen entydige resultater, og NVE mener derfor 
det er nødvendig å øke forskningsinnsatsen for å få mer kunnskap om vindkraftverks påvirkning av 
reindrift. Likevel vurderes det generelt at utbygging av vindkraft i Norge medfører begrenset 
virkning for utmarkas ressursgrunnlag, men at lokale forhold kan gjøre at samisk utmarksbruk 
likevel blir et viktig vurderingstema i enkeltsaker. En eventuell utbygging av beiteområdet kan ikke 
kompenseres i form av nye beiteområder da stort sett alt tilgjengelig utmarksareal er i dag i bruk 
som reinbeite. Reineierne må således tilpasse drifta mot et redusert areal, trolig ved å kutte noe ned i 
antall dyr. Den gjenværende beiteressursen blir mindre, og dermed mindre drivverdig. Ellers 
vises det til temarapporten på NVE sin nettside: 
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201903419/2731444 
 
Reindrifta vil få økonomisk erstatning for arealtapet. Det kan likevel være vanskelig å 
kvantifisere de langsiktige verdiene av dette tapet.  
 
Andre primærnæringer: 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201903419/2731444


Det er særlig skogbruket som berøres negativt av større utbygginger i utmark. Fokuset på 
jordvern ivaretar jordbruksarealene i større grad enn skog. Man kan også dyrke marka eller ha 
dyr på beite under kraftlinjer og rundt vindmøller. Kraftlinjer legger beslag på store skogarealer 
som ikke lenger kan drives til skogproduksjon. I tillegg til det direkte tapet av areal så medfører 
det ofte ugunstig oppstykking av skogressursene. Samling av inngrep medfører også i mange 
tilfeller at kraftlinjer plasseres ned i landskapet og dermed berører drivverdig skogareal. Dette 
fordi inngrepsstatusen ofte er større i lavlandet enn høyere i terrenget.   
 
Landbruket vil få vil få økonomisk erstatning for arealtapet. Det kan likevel være vanskelig å 
kvantifisere de langsiktige verdiene av dette tapet. 
 
Stråling 
Alle elektriske installasjoner genererer magnetfelt, også vindmøller og tilhørende linjenett. 
Strømstyrke og spenning vil være avgjørende for omfanget. Konsekvensene av slik stråling for 
mennesker henger mest sammen med avstanden til installasjonene. Det er gjerne i tilknytning til 
linjenettet og elektriske artikler innomhus at folk utsettes for mest kontakt med disse 
magnetfeltene. Vindmøller vil trolig ikke medføre vesentlig økt eksponering.   
 
Faktisk.no har gjort noen undersøkelser om vindmøller. I forhold til påvirkning av mennesker 
skriver de følgende: Det finnes flere studier som har forsøkt å kvantifisere hvordan vindmøller påvirker 
mennesker som bor nær dem. En litteraturgjennomgang publisert i det åpne vitenskapelige tidsskriftet PLOS One, 
viser at lyden fra vindmøller kan være plagsom for mennesker, dersom de plasseres for nær bebyggelse. 
Blant de negative effektene er søvnforstyrrelser og irritasjon. Forskerne fant imidlertid ikke grunnlag for å 
konkludere med at lyden skapte helseplager for befolkningen. 
I en metaanalyse publisert i Environment International undersøkte forskerne åtte studier om vindmøllers effekter på 
mennesker. Fire av studiene konkluderte med at lyd fra vindmøller hadde en negativ påvirkning på oppgitt 
livskvalitet. Det å se vindmøller var også assosiert med en høyere grad av rapporterte negative helseeffekter. 
 
I enkelte avgrensede tilfeller kan personer som oppholder seg nær møllene oppleve såkalte skyggekast. Dette skjer 
når møllen står foran solen på en slik måte at det dannes flakkende skygger for hver gang et rotorblad dekker for 
solen. 
 
NVE utarbeidet i 2014 en veileder for skyggekast fra vindkraftverk. NVEs anbefaling er at bygninger med 
skyggekastfølsomt bruk, for eksempel boliger, ikke skal utsettes for faktisk skyggekast i mer enn 8 timer per år. Det 
er anleggseiers ansvar å påse at grenseverdiene ikke overstiges. Dersom dette skulle skje, kan NVE kreve at 
anleggseier foretar tiltak for å bedre situasjonen. 
 
Ifølge en studie publisert i Spatial Economics Research, påvirker også synlige vindturbiner boligprisene negativt. 
Forskerne konkluderer med at de implisitte «visuelle kostnadene» ved vindmøller er betydelige. 
 
 
Virkninger for det digitale bakkenettet for TV-signaler har blitt et tema i mange vindkraftsaker, 
men det foreligger lite empirisk kunnskap. NVE mener derfor at det kan være behov for 
målinger av hvordan vindkraftverk påvirker det digitale bakkenettet. Det kan også være nyttig å 
se nærmere på mulighetene for å bruke modelleringsverktøy knyttet til elektroniske 
kommunikasjonssignaler.   
 
Vindmøller lager lyd, først og fremst ved at vingene skjærer gjennom luften. Opplevelsen vil 
naturligvis avhenge av avstand til vindmøllen, hastighet på turbinen, vindretning osv. Avstand 
til eksisterende bebyggelse er noe av det som vektlegges i 
konsesjonsbehandlingen. Miljødirektoratet har anbefalt en støygrense fra vindkraftverk på 40 
desibel i boligområder. Det tilsvarer lyden fra et vanlig kjøleskap. Opplevelsen av dette vil være 
vesentlig mer sjenerende på en stille plass som Kvænangen kontra et mer tettbygd område med 
større grad av bakgrunnstøy fra trafikk og annen aktivitet.  I alle nyere konsesjonssaker er det 
stilt krav om at det skal utarbeides støysonekart for vindparken. 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0114183
https://docs.wind-watch.org/onakpoya2015.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_02.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/58422/1/__lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Content_SERC%2520discussion%2520papers_2014_sercdp0159.pdf


 
 
Fugleliv 
Kunstige lufthindringer vil alltid representere en potensiell risiko for fugl. Miljødirektoratet 
skriver i sin rapport at etablering av vindkraftverk kan påvirke fugler gjennom kollisjoner og tap 
av habitat som følge av habitatsendringer eller fortrenging på grunn av forstyrrelser. 
Vindkraftverk kan også fungere som en barriere for fugletrekk eller for trekk mellom 
funksjonsområder. Miljødirektoratet understreker at både trekkende og stasjonære arter kan bli 
påvirket av vindkraftutbygging.   
 
Basert på en litteraturgjennomgang av omfattende internasjonale effektstudier og erfaringer fra 
konsesjonsbehandling av norske vindkraftverk, vurderer Miljødirektoratet konfliktbildet for fugl 
som generelt høyt ved utbygging av vindkraftverk. Miljødirektoratet mener at de begrensede 
norske effektstudiene ikke gir grunnlag for å anta at situasjonen i Norge skiller seg fra det 
internasjonalt dokumenterte hovedmønsteret. Anleggenes plassering har vist seg å ha en 
avgjørende betydning for hvor mange fugler som blir drept av vindkraftverk. De aller høyeste 
kollisjonstallene er funnet i tilknytning til kystnære områder, våtmark og andre vanntilknyttede 
miljøer. Topografi, vindforhold og soloppvarming har stor betydning for kollisjonsfare i ulike 
områder. Miljødirektoratet skriver at flere studier generelt viser at vindturbiner vil kunne utgjøre 
potensielt stor kollisjonsfare hvis de legges til skrenter med oppdriftsvinder, naturlige trekkruter, 
hekkeplasser og rike habitater med god næringstilgang. 
Det vises også til egen temarapport.om fugl: 
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201903419/2729542 
 
Annet dyreliv 
Vindkraftverk kan påvirke terrestriske pattedyrarter gjennom tap av habitat som følge av direkte 
arealbeslag, fragmentering eller fortrengning på grunn av forstyrrelser. I Norge har det til nå 
vært lite fokus på vindkraft og pattedyr, med unntak av reinsdyr. Det foreligger derfor lite 
erfaringer knyttet til om og eventuelt hvordan forskjellige dyrearter kan påvirkes av 
vindkraftutbygging. Ifølge Miljødirektoratets rapport vil menneskelig aktivitet trolig utgjøre 
større påvirkning enn selve terrenginngrepet og infrastrukturen.  Miljødirektoratets 
gjennomgang av utenlandske studier av virkninger av vindkraft for pattedyr viser at klovdyr og 
store rovdyr i noen tilfeller kan unnvike områder med vindkraftverk. I flere tilfeller gjenopptar 
imidlertid individene tidligere ferdsel og tilpasser seg forstyrrelsene i driftsfasen. Evnen til 
tilpasning varierer mye mellom arter, individer, kjønn og type forstyrrelse. 
 
Den seinere tid er det også satt fokus på konsekvens for insekter. Her trengs mer forskning for å 
kunne si om det har praktisk betydning for insektsbestander eller økosystem. 
 
 
Inngrep i naturen 
Dagens vindmøller er store, og det kreves derfor solid fundamentering og en solid infrastruktur 
for å bygge møllene, samt nye kraftlinjer. Store arealer vil derfor bil påvirket både gjennom 
nedbygging og visuelle effekter.  
 
Vindturbinteknologien har utviklet seg raskt de siste årene. Både installert effekt, totalhøyde og 
lengde på rotorblader har økt. Ved å øke lengden på rotorbladene, kan vindturbinen fange mer 
vind og produsere mer kraft i perioder hvor det ikke er høy nok vindhastighet til at turbinen kan 
produsere på maksimal effekt. Vi må derfor forvente at framtidige vindmølleutbygginger vil 
skje med grove møller, gjerne flere hundre meter høye.  
 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201903419/2729542


 
Eventuelt anleggsarbeid i disse fjellområdene vil være svært omfattende i områder som i dag har 
svært lite tunge tekniske inngrep. Det vises i denne sammenheng til at FNs naturpanel har lagt fram 
en rapport som dokumenterer at tap av leveområder er den viktigste årsaken til at opp mot en million 
arter er truet av utrydding. En femtedel av alle kartlagte norske arter, bl.a. en tredel av fugleartene, er 
truet. Veier og energianlegg er den største trusselen mot urørt natur, ifølge Miljødirektoratet. 

 
NVE har bevisst utelukket å inkludere viktige momenter i sin eksklusjonsprosess; rødlistede og 
fredete arter og fredete kulturminner. Dette er gjort da disse registreringene er svært lokale og er ofte 
svært begrensede i størrelse. Det presiseres derimot at disse punktene, m.m., vil kunne være 
avgjørende i en evt. detaljplan i forbindelse med anleggelse av vindpark. 
 
 
Infrastruktur 
 
For å frakte møllene inn må det bygges veier med stor bæreevne og god kurvatur inn i områdene 
som bygges ut. Når turbinblader på 70 meter skal fraktes inn i terrenget, trengs det brede, rette 
veier. I kupert terreng vil veiene derfor kreve store terrenginngrep med store skjæringer og 
fyllinger.   
 
Når vindmøller bygges i en park så vi del medføre et stort nettverk med veier i det aktuelle 
området. 
 



 
 
 
Områdeavgrensning, med særlig fokus på område nr 38. 
Mye av det definerte området som berører Kvænangen er bebygd, verna etter 
naturmangfoldloven, har dårlige vindforhold eller på andre måter ikke aktuelle for utbygging av 
vindkraftverk. Fra kartet over harde eksklusjoner ser vi at de store landskapsvernområdene i 
Navitdalen og Kvænangsbotn er markert med mørkeblått. Det samme gjelder også 
lavlandsområdene med dårlige vindforhold. De er likevel ikke tatt ut av endelig 
områdeavgrensning. Det framstår som om det bare er nye eksklusjoner (rødt) som er tatt hensyn 
til. Det er også mange bebygde områder som er tatt med innenfor kartfiguren. For å unngå 
misforståelser og fare for å spre unødig frykt blant folk så bør kartfigurene kvalitetssikres i 
forhold til kjente eksklusjoner og eksisterende aktivitet og bebyggelse.  
 
 
Andre forhold: 
Det er mange ulike meninger og mye synsing rundt nytte/kostnader av vindkraftutbygging. Ofte 
har fagfolk sterkt motstridende synspunkt og argumentasjonsrekker. Det er derfor vanskelig å 
sortere på hva som er riktig og hva som er galt i de ulike debattene. Det er likevel sannsynlig at 
vindkraft er en energikilde som vil være viktig i framtida, og vi må påregne at omfanget av 
vindkraft vil øke i Norge. Etterspørselen etter fornybar energi er stor, og vi bygger stadig bedre 
overføringsnett for å kunne transportere strømmen til brukerne mest mulig effektivt. Gjennom 
energimarkedspakkene til EU forplikter vi oss stadig til å dele de norske ressursene med 
fellesskapet. Strømmen vil derfor produseres for bruk i et felles europeisk kraftmarked. Behovet 
for energi vil være størst i de mer tettbefolka områdene i verden. Dermed vil både strømmen og 
de varige inntektene i stor grad transporteres ut av regionen, mens vi lokalt vil sitte igjen med 
ulempene.  
 
Konsesjoner etter energilova er likestilt med reguleringsplan og da er kommunene bare en 
høringsinstans i den enkelte utbyggingssak. Det er mange lokale forhold som kan være 
avgjørende for om det er riktig å bygge ut et område eller ikke. En slik ramme bør derfor gi 
føringer for vektlegging av lokaldemokratiske prioriteringer i konsesjonsprosessene. Slike 
bestemmelser bør tas med i strategiene for den nasjonale rammen for å sikre ivaretakelse av 



lokalbefolkningens interesser. Kommunene må i framtida ha full råderett til eventuelt å 
godkjenne eller avslå etablering av vindkraftanlegg og tilhørende overføringsanlegg.  
 
Høringsfristen er 1. oktober, men Kvænangen kommne har fått godkjenning fra OED til å 
ettersende protokollen fra kommunestyrebehandlinga.  
 
Oppsummering/Konklusjon: 
 
Det er positivt at lages strategiske planer for vindkraftutbygging i Norge, da dette kan bidra til at 
de best egna områdene bygges ut samt at mange avgjørelser kan gjøres på et prinsipielt nivå før 
enkeltaktører benytter ressurser på enkeltprosjekter. 
 
Avgrensningene av områdene er grove, og det er noe uklart hvordan det er konkludert. I hvert 
fall for område 38 så er store verneområder og areal med dårlige vindforhold tatt med. Det bør 
derfor gjøres en kvalitetssikring og gjerne en mer nøyaktig avgrensning av områdene.  
Videre så bør et slikt strategidokument ha en mer tydelig tekstdel med føringer som gir 
prinsipielle avklaringer om hensyn, lokalisering og omfang innenfor de enkelte områdene. For 
eksempel så bør det være et absolutt krav at vindkraftutbygginger lokaliseres i god avstand fra 
områder med fast bosetting.  
 
Vindkraftutbygginger er store anlegg som krever betydelige naturinngrep. Det gir store 
ringvirkninger for lokalt næringsliv i anleggsperioden. I driftsfasen gir det et forholdsvis 
begrenset antall arbeidsplasser.  
 
De økonomiske kompensasjonsordningene for lokalsamfunn avgrenses til eiendomsskatt. Dette 
gir en begrenset kompensasjon som ikke nødvendigvis står i forhold til de ulempene slike 
utbygginger medfører lokalt. Dersom det ikke foreligger gode og varige ordninger for å 
kompensere lokalsamfunn for ulempene slike utbygginger medfører så er vi bedre tjent med å 
nekte utbygging. Det bør gjerne jobbes for å innføres tilsvarende ordninger som for vannkraft 
for å ivareta hensynet til lokalsamfunnene sine ulemper, ref Lov om konsesjon for rettigheter til 
vannfall mv. (vannfallrettighetsloven). Videre så vil gjerne den teknologiske utviklingen 
medføre mer smidige og miljøvennlige utbyggingsmetoder i framtida som gir mindre inngrep 
for å samle energien i vinden. Vi vil derfor være best tjent med å ikke forhaste oss med 
utbygging av vindkraften.         
 
Kvænangen kommune bør derfor ha et primært standpunkt om at det ikke legges til rette for 
vindkraftutbygging i våre områder. Dette av hensyn til sårbar natur og manglende ordninger for 
lokal kompensasjon for tapet lokalsamfunn opplever som følge av vindkraftutbygginger. Nord-
Troms har store naturkvaliteter, og friluftsliv og naturbruk er meget viktig for folket som lever 
her.   

https://lovdata.no/lov/1917-12-14-16
https://lovdata.no/lov/1917-12-14-16


 
OL]E- OG ENERGIDEPARTEMENT

`___""`°"`

  
l følge liste      e

«\ ‘”= Kvænangen kmimun
Postmofia

2019  
    

  
t 5 APR

Til,_,

Deres ref Vår ref l iii 0

19/511- L§IiL—:—-'- 12. april 2019

Høring - Nasjonal ramme for vindkraft. Høringsfrist

Olje- og energidepartementet viser til høringsbrev av 1. april 2019. Det er flere

høringsinstanser som har bedt om en lengre høringsfrist.

Olje- og energidepartementet er opptatt av en god høringsprosess, og at det skal være

tilstrekkelig med tid for å kunne gi innspill.

Høringsfristen utsettes derfor til 1. oktober 2019.

Med hilsen

AnjaSkiple lbrekk (e.f.)

underdirektør

Nina Helene von Hirsch

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke hàndskrevne signaturer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling Saksbehandler
Postboks 8148 Dep Akersgata 59 22 24 90 90 Energi~ og Nina Helene von

0033Oslo Orgnr. vannressursavdelingen Hirsch
postmottak@oed.dep.no oed.dep.no 977 161 630 22 24 63 52



Adresseliste:

Alle departementer

Alle kommuner

Alle fylkesmenn

Alle fylkeskommuner

Sametinget

DNT-lag

Ålesund-Sunnmøre Turistforening

Bergen og Hordaland Turlag

Bodø og Omegns Turistforening

DNT Finnskogen og omegn

DNT Telemark

DNT Valdres

DNT Vansjø

Kristiansund og Nordmøre Turistforening

Kvinnherad turlag

Notodden Turlag

Osterøy Turlag

Stavanger Turistforening

Stord-Fitjar Turlag

Naturvernforbundet i..

Finnmark

Hordaland

Nes

Nordhordland

Nordland

Orklaregionen

Østfold

Troms

Trøndelag

Vest-Agder

Forum for natur og friluftsliv

FNF Agder

FNF Buskerud

FNF Hedmark og Akershus

FNF Hordaland

FNF Nordland

FNF Oppland

FNF Østfold

FNF Rogaland

FNF Sogn og Fjordane

FNF Telemark

FNF Trøndelag

FNF Vestfold

Side 2



Agder Energi Nett AS

Avinor AS

Bellona

Bergen og omland Friluftsråd

Bevaring av Vaksdalvassdraget

Bkk Nett AS

Defo

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnsikkerhet- og beredskap

EB  Nett  AS

Eidsiva  Nett  AS

Energi Norge

Energi- og miljøkomiteen

FeFo Finnmarkseiendommen

Folgefonna nasjonalparkstyre

Folkehelseinstituttet

Forsvarsbygg

Fosen Naturvernforening

Framtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Innlandet

Griff Aviation

Greenpeace Norge

Gålålia hytteeierforening

Hafslund Nett AS

Hallingskarvet nasjonalparkstyre

Haugaland Kraft Nett AS

Helgelandskraft AS

Hàlogalandskraft AS

industri Energi

Innovasjon Norge

ISTA Nett AS

Kartverket

Kontaktutvalet for tamreinlaga i Sør-Norge

KS

KS Bedrift

KS Bedrift

Kvamskogen Vel

La Naturen Leve

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Side 3



Leavvajoga ja Rastigaissa Samesiida

Levande Finnskog Uten Vindkraft

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet

Lyse Elnett AS

Mattilsynet

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Natur & Ungdom

NHO

NHO Reiseliv

NOF Hedmark

Nordlandsnett AS

Norges Bondelag

Norges Fjellstyresamband

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Televisjon AS

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norkring AS

Norsk bonde- og smàbruker forening

Norsk Friluftsliv

Norsk Industri

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk Kystkulturakademi

Norsk ornotologisk forening

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske samers riksforbund

Norvvea

NTE Nett AS

Nordic Unmanned

Raudt Sogn og Fjordane

Regionrådet for Kongsvingerregionen

Reinbeitedistrikter

Rendal Renselskap

Riksantikvaren

Sabima

Kraftfylka

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening

SFE Nett AS

Skagerak Nett AS

Statkraft

Side  4



Statnett

Statskog

Stølsheimen verneområdestyre

Sølen verneomràdestyre

Telenor Broadcast Holding

Toppagrenda hytteeierforening - Gålå

Troms Kraft Nett AS

Trønderenergi Nett AS

UAS Norway

Varanger Kraft  Nett  AS

Vestfjellas Venner

Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefiell og Norefjell-Reinsjøfjell

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Visit Geilo

Visit Lillehammer

Visit Valdres

VON - Vern om Nordhordlandsfjella

Voss Naturvernlag

Voss Utferdslag

WWF

Zero

Øst-Finnmark Regionråd

Side 5



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/212 -7 

Arkiv: S82 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 21.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/19 Teknisk utvalg 04.06.2019 
   

 

Høring på nasjonal ramme for vindkraft 
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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.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. 
NVEs faglige forslag foreligger nå i form av en rapport datert 1. april 
2019: http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf. Forslaget inneholder et 
samlet kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land og et 
kart: https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme med forslag til det NVE mener er de 
mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft. Forslaget er ligger nå ute til offentlig 
høring med frist for tilbakemelding 1. oktober 2019.  
 
 
 NVEs forslag er det pekt ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft 
på land i Norge. Også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke egner seg 
for vindkraft på grunn av konflikt med viktige interesser, eller som følge av mindre gode 
vindressurser. NVE har lagt vekt på unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt 
betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, 
kulturminner og reindrift.   
 
Videre så fremgår det av høringsforslaget at det er klassifisert 8 områder som nesten ble med i 
kategorien for de mest egnede områdene. Et slikt «reserveområde» omfatter store deler av 

http://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_12.pdf
https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme


Kvænangen.  Området er vist i kartet. 

 
 
NVE skriver i rapporten at grensen mellom mest egnet og mindre egnet kan imidlertid i 
prinsippet settes mange steder langs aksen av egnethet blant områdene som er analysert. Antall 
områder som havner over og under grensen for å være mest egnet, avhenger av hvor mye vekt 
som legges på forskjellige miljø- og samfunnsinteresser, nettkapasitet og produksjonspotensial. 
Den nasjonale rammen kan dermed omfatte flere eller færre områder enn det NVE har foreslått. 
Det er heller ikke slik at alle de områdene vi har vurdert som mindre egnet, er like lite egnet. 
Noen av områdene er nær grensen for mest egnet. Ved en annen vektlegging av de ulike 
forholdene, kunne noen av disse områdene blitt pekt ut.  
 
 
Lenke til høringssiden hos OED:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-
vindkraft-pa-land/id2639213/ 
 
Lenke til ressursside hos NVE:  
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/?ref=mainmenu 
 
Mer informasjon om utpeking av de ulike områdene: 
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/utpeking-av-omrader/ 
 
Analyseskjema for utvelging av området som omfatter Kvænangen 
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201903419/2733186 
 
FAQ: https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/ofte-stilte-sporsmal/?ref=mainmenu 
 
 

Vurdering 
Arbeidet som nå pågår vil legge føringer for utbyggingen av vindkraft i Norge. Det er gjerne 
delte meninger om vindkraft, og det er derfor viktig at vi får i gang en bred politisk debatt, og at 
vi gir tilbakemeldinger til fagmyndighetene.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/id2639213/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/id2639213/
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/?ref=mainmenu
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/utpeking-av-omrader/
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201903419/2733186
https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/ofte-stilte-sporsmal/?ref=mainmenu


 
Mye av det definerte området som berører Kvænangen er bebygd, verna etter 
naturmangfoldloven, har dårlige vindforhold eller på andre måter ikke aktuelle for utbygging av 
vindkraftverk.  Den ulogiske avgrensningen skyldes en grov skala på metodikken. Et naturlig 
innspill vil gjerne være at de må kvalitetsheve kartavgrensningene, samt at vi kan komme med 
supplerende kunnskap om lokal bruk og verdi. Eksempelvis så bør gjerne viktige 
rekreasjonsområder fases ut som ikke egnede områder for utbygging. Her vil det pågående 
arbeidet med friluftskartlegginger være viktig kunnskapsgrunnlag. Videre så er det viktig å gi 
tilbakemelding om andre areal og landskapsressurser som berøres.  
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Vedlegg 
1 Rapport 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Rapporten «Landbruket som ressurs i Kvænangen» tas til etterretning. Kvænangen kommune vil 
benytte studien som grunnlag for strategisk planarbeid, praktisering av landbruksjuridiske 
virkemidler, tilskuddsforvaltning og aktiv tilrettelegging ut mot næringa. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune har gjennomført en studie av landbruket i kommunen.   
 
Prosjektet ble støttet av Fylkesmannen i Troms og omstillingsprosjektet i Kvænangen. Vi har derfor 
hatt anledning til å ha en egen prosjektmedarbeider i halv stilling i perioden november 2018 –juni 
2019.   
 
Det er utarbeidet en rapport som presenterer funnene i studien.  Rapporten er vedlagt 
saksframlegget. Vedleggene kan lastes ned fra kommunene hjemmeside. 
https://www.kvanangen.kommune.no/sluttrapport-mulighetsstudie-landbruk.6244580-457821.html 
 
 

Vurdering 
Rapporten gir en oversikt over det materielle og menneskelige samtidig som den viser til en rekke 
utfordringer og begrensninger som gjør seg gjeldende for oss. Det er mye ledige ressurser og 

https://www.kvanangen.kommune.no/sluttrapport-mulighetsstudie-landbruk.6244580-457821.html


Kvænangen har et stort potensiale på utvikling av landbruket på ulike nivå og innenfor ulike felt. 
Studien vil kunne være et hjelpemiddel for videre satsinger og arbeid for å bygge opp landbruket 
i Kvænangen.  Kommunen vil være en viktig medspiller både gjennom strategisk planarbeid, 
praktisering av landbruksjuridiske virkemidler, tilskuddsforvaltning og aktiv tilrettelegging ut 
mot næringa.   
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1 Forord 

Kvænangen kommune har over flere år hatt en stor nedgang i gårdsbruk i drift. I 2000 var det 

30 gårdsbruk som drev med sau eller melk, i 2019 er det 8 bruk igjen. Kvænangen har blant 

annet med sine naturgitte forhold som utmarksbeite og ubrukt dyrka areal, et stort potensiale 

for bruk av sine jordbruksressurser. 

I et forsøk på å kartlegge årsaker til den store nedgangen, samt se på hvilke ressurser man 

faktisk har i denne kommunen, ble det besluttet å opprette et prosjekt som kunne være en 

bidragsyter til å snu denne trenden. Prosjektet er sett på som et forstudie, som skulle se på 

mulighetene i landbruket. Det er aldri tidligere blitt gjort et slikt studie i kommunen, så veien 

har blitt litt til underveis. Sammen med et begrenset tidsrom for studiet kan det ha vært 

områder, ressurser og temaer man ikke har sett på i denne rapporten. Det er prøvd å favne vidt 

for å få øynene opp for de mange mulighetene som finnes i kommunen, noe som også gjør at 

man ikke har hatt tiden til å gå så dypt inn i alle temaer og fokusområder. Det er et mål at 

dette studiet skal utløse et engasjement og fokus på landbruket.  

Det å få denne rapporten til å bli et hjelpemiddel til videre satsing på landbruket og være en 

informasjonsbase har vært viktig i arbeidet.  Rapporten inneholder også en tiltaksliste som 

kan være med å bidra til en tiltaksstrategi både for forvaltninga, politikere og andre som 

jobber med og har interesse for landbruket. En landbruksplan inn i næringsplanen som 

rulleres jevnlig vil være et nyttig verktøy i den videre satsingen på landbruket i kommunen. 

Det vil også gi en større forutsigbarhet inn i framtiden.  

Politisk forankring er et nøkkelord for kommunale prosjekt og bruken av rapporter. Jeg håper 

forankringa lokalpolitisk er god, og viser til Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og 

Finnmark 2019-2022 og Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025, som i sine 

strategidokumenter peker på viktigheten av de samme satsingsområdene, strategier og 

resultatmål som man gjør i denne rapporten. Her er det bare å satse! 

Takk til referansegruppa som besto av Eirin Berge Samuelsen, Svein Olav Thomassen, Kurt 

Arne Solheim og Mathias Kaasen, som har bidratt med innspill og kommentarer i prosessen.  

Burfjord 6.juni 2019 

Ida Karlstrøm 

Prosjektleder 
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3 Sammendrag 

Landbruket i Kvænangen har lange tradisjoner for landbruk og skogbruk. Sjøsamene hadde 

husdyrhold og fiske som sitt kjennetegn. Med innvandringen av kvenene fra Nord-Sverige og 

Nord-Finland kom tradisjonene for jordrydding og dyrking på 1700-tallet. Hos kvenene sto 

jordbruk og skogbruk sterkt, og de var flinke jord- og skogbrukere (Bjørklund). 

Landbruket har i lang tid stått sterkt i kommunen. Men fra midten av 1900-tallet har antall 

bruk i drift gått stadig nedover. 

Kommunen er stor i areal: 2109 km2 fastland og øyer, og av dette er 8500 daa jordbruksareal 

som utgjør 0,4% av det totale arealet i kommunen. Utmarksområdene er store, og har høy 

verdi som beite når man ser det i sammenheng med jordbruk. Det er også verdi i skogen som 

mange plasser er hogstklar. Mange plasser burde det vært investert mer i skogpleie for å få ut 

det optimale av skogens ressurser.  

Nedleggelser av gårdsbruk gjelder hele landet. Men i en liten distriktskommune vil nok 

ringvirkningene av dette være svært merkbare og man har fort store arealressurser og mange 

eiendommer og bygninger som ikke er i bruk. I tillegg flytter folk fra gårdene som nedlegges 

for å finne arbeid andre plasser. Det er også en del bygninger som er fra blant annet 1970- og 

80-tallet som da ble bygd for melkeproduksjon, som er solide bygninger man kan ta 

utgangspunkt i for ulike næringer.   

Det er mange grunner til at nedleggelsen av gårdsbruk har vært så stor. Mye av årsakene er 

blant annet at den nasjonale landbrukspolitikken som har hatt en vridning mot større og større 

bruk. Dette er vanskelig å få til i en kommune med svært mange små landbrukseiendommer 

og en krevende topografi.  Mange små jordlapper er vanskelig å slå sammen til rasjonelle 

større bruk.  I tillegge har det i perioder vært svært vanskelig å bruke utmarksbeitene i forhold 

til rovdyrproblematikken.  

Kravet om økt inntekt og bedre ordninger for 

ferie og fritid er utfordrende å få til i 

landbruket sammenlignet med mange andre 

yrker. Det er også ofte slik at hvis først noen 

begynner å legge ned så kan det føre til at 

flere gjør det samme. På samme måte som at 

hvis noen starter opp så følger gjerne flere 

etter den veien.  
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4 Innledning 

Landbruket i Kvænangen har i alle år hatt en viktig posisjon i lokalsamfunnet. For å få en 

forståelse av utviklingen i landbruket har det historiske perspektivet vært viktig å formidle. 

Kvenenes innvandring på 1700-tallet brakte med seg tradisjoner for jordrydding, dyrking, 

skogbruk og ny håndverk. Kvenen hadde både kunnskapen, erfaringen, og redskapene som 

trengtes, og dette kom godt med i furuskogene i Kvænangen (www.nordligefolk.no). 

Jordbruket var i første halvdel av 1900-tallet mer et husholdningssupplement hvor hvert 

småbruk hadde 2-3 kyr og noen sau. Etter 2.verdenskrig var landbruk og fiske viktige 

ressurser i et område som var svært sårbart etter nedbrenning og krig. En stor bruksoppdeling 

til småskala landbruk har gitt en utfordring til en ønsket nasjonal bruksrasjonalisering fra 

1970-tallet og fram til i dag. Den nasjonale føringa har i lang tid vært rettet mot store 

landbrukseiendommer. Store landbrukseiendommer krever mye areal for å få høy produksjon.  

Det er i dag et noe større fokus på å ta vare på de mindre og mellomstore brukene i 

jordbruksavtalen, da man i de senere år har sett at det er svært vanskelig å få til store bruk i 

store deler av landet. I tillegg er det mye ressurser som blir stående ubrukt når de mindre 

gårdsbrukene blir nedlagt. 

Utmarksbeite er i dag en ressurs i kommunen som ikke blir fullt utnyttet lenger. Spesielt nå 

når så mange sauebruk er nedlagt. I dag er det reindrifta som er flinke på å ta ut fôrverdier av 

utmarksbeite i kommunen. At det også er plass til flere andre husdyr på utmarksbeite er det 

ikke tvil om. Utmarksbeitene i Troms er noe av det beste i hele landet og en enorm ressurs 

som bør brukes. Rovdyrproblematikken er en utfordring, og for sauedrifta er dette en svært 

vanskelig situasjon.  

Regional plan for landbruket i Troms peker på en viktig faktor for landbruk i fylket: 

Landbruket består av svært kompetanseintensive produksjoner der hver gårdbruker er en 

selvstendig næringsdrivende som bør beherske ulike disipliner som økonomi og driftsledelse, 

fôring og stell av dyr, jord- og plantekultur, mekanikk, skogbruk, miljø, energi, kvalitetskrav, 

helse, miljø og sikkerhet, bygdenæringer mm. God rekruttering, et høyt kunnskapsnivå og 

videreutvikling av kunnskapssystemene er av avgjørende betydning for at landbruks- og 

matsektoren skal nå de landbrukspolitiske målene. 

Det å tenke andre måter å bruke både en landbrukseiendom på og landbruksbygninger på er 

avgjørende for å få tatt i bruk flere eiendommer. Her er det viktig å legge til grunn at dyrka og 



dyrkbar jord likevel må ha et strengt vern da matjorda ikke er fornybar, og i svært få tilfeller 

kan flyttes. For å bevare mulighetene for et levende jordbruk er det viktig å sette jordvernet 

høyt på dagsordenen. Likevel bør det være rom for andre muligheter enn kun tradisjonelt 

landbruk. Man må også se på ressursene som finnes til muligheter som lokalmat og lokale 

produkter, turisme, inn på tunet, mm.  

De menneskelige ressursene vil alltid være avgjørende for hva som blir gjort og tatt tak i. Men 

jordvernet bør alltid stå sterkt i en kommune som har knapt 0,4 % jordbruksareal. 

4.1 Organisering:  

Det ble søkt etter prosjektleder sommer 2018, og 1.nov begynte en prosjektleder som jobbet 

med dette prosjektet i 50 % fram til 6.juni 2019.  

Prosjektet ble støttet av Fylkesmannen i Troms og omstillingsprosjektet i Kvænangen. 

Styringsgruppa til prosjektet har bestått av Åsmund Austarheim (Konsulent for skog, jordbruk 

og utmark), Jan Inge Karlsen (leder teknisk etat) og Merete Jørstad (daglig leder i 

Omstillingsprosjektet).  

Det ble også dannet en referansegruppe med 5 personer.  

I begrepet landbruk er både jord og skog innbefattet. Det er likevel jordbruket som har hatt 

størst fokus i dette studiet. I tillegg er reindrifta en stor næring i kommunen og er tatt med inn 

i deler av rapporten. 

4.2 Målet for prosjektet: 

Kartlegging av ressurser i landbruket i Kvænangen. Det var ønske om en rapport med 

ressursoversikt, samt oversikt over årsaker som hindrer rekruttering og videreføring av 

landbruket. Ut ifra funnene i studiet var det ønske om å lage en tiltaksliste som kunne være til 

hjelp for et videre arbeid med landbruket i kommunen. Prosjektbeskrivelsen var i 

utgangspunktet ganske vid, men ble snevret inn av prosjektleder for at tiden skulle strekke til, 

og det ble satt både kortsiktige mål og langsiktige mål av studiet. Prosjektet foregikk i 

perioden november til juni, noe som vanskeliggjorde befaringer i felt. 

 

Formålet med forstudie:  

1. Kartlegge ressursgrunnlaget 



2. Skrive prosjektrapport som dokumenterer mulighetene i ressursgrunnlaget som 

kartlegges 

3. Finne årsaker som begrenser nysatsing i landbruket 

4. Foreslå løsninger og tiltak på de årsakene man finner, og muligens hvem som har 

ansvaret for ulike løsninger og tiltak. 

5. Rapporten vil benyttes som et beslutningsgrunnlag for:  

 Tiltaksplaner etter strategisk næringsplan 

 Omstillingsprosjektet 

 Tilskuddsforvaltningen 

 Arealplanlegging 

 Målrettet praktisering av konsesjon- og jordlovens bestemmelser 

 Grunnlag for et mulig hovedprosjekt 

 Hvordan man skal satse på landbruket i kommunen 

Langsiktige effekter av forstudie: 

1. Øke produksjonen og styrke fagmiljøet 

2. Komme i gang med prosesser som munner ut i generasjonsskifter og oppstart med 

landbruksvirksomhet på nedlagte bruk. 

3. Ta i bruk jordbruksarealer som er ute av drift. 

4.3 Aktiviteter i prosjektet: 

4.3.1 Spørreundersøkelse: 

Det ble laget en spørreundersøkelse i til 4 ulike grupper. Dette er beskrevet i et eget kapittel i 

rapporten. 

4.3.2 Referansegruppe: 

Det ble dannet en referansegruppe på 5 personer. En måtte dessverre trekke seg tidlig i 

prosessen.  Denne gruppa hadde to møter med prosjektleder. Ett møte hvor det ble informert 

om prosjektet og hvor man fikk diskusjon og tilbakemelding på ulike forhold i landbruket. 

Det ble også holdt et møte hvor man så på tiltak og grafer til bruk i rapporten. Dette for å få 

en tilbakemelding på om grafene var forståelige og brukende, samt få innspill til tiltakene som 

var satt opp. Gruppa var satt sammen av folk med ulike erfaringer fra landbruket: 2 aktive 

gårdbrukere, 1 som har drevet tidligere (som dessverre måtte trekke seg etter kort tid), 1 med 

odel til bruk i drift og 1 oppvokst på gård. Det ble tatt hensyn til både alder og kjønn ved 

sammensetning av gruppa.  



4.3.3 Landbrukskveld: 

Det var ønsker om en landbrukskveld, både fra referansegruppa og 

fra prosjektbeskrivelsen. Dette møtet ble holdt mandag 1.april 2019 

på Kvænangen Næringshage i Sørstraumen fra kl.19-21.30. Fra 

referansegruppa var det ønsker om et møte som kunne opplyse om 

ansvar og plikter i forbindelse med driveplikten. I tillegg så man 

muligheten for å informere om virkemidlene til Innovasjon Norge, 

samt se på ulike framtidscaser i landbruket hvor de frammøtte kunne 

komme med sitt syn på dette. I tillegg var både ordførere fra 

Kvænangen og leder for Troms Bondelag tilstede og sa noen ord, og det ble informert om 

prosjektet. Dessverre kunne ikke landbruksavdelinga hos Fylkesmannen stille likevel pga 

dårlig vær og stengte veier, så informasjonen om driveplikt utgikk. Innovasjon Norge kom og 

fortalte om sine muligheter til å støtte prosjekter. 21 personer møtte, noe som var veldig bra. 

Her var både folk fra næringa, politikere, neste generasjon og andre med interesse fra 

landbruket. Vedlegg viser de ulike framtidscasene som ble lagt fram, samt svar på disse. Det 

ble delt opp i grupper på 4 og 5 personer, og man gikk igjennom svarene i plenum etterpå. Tre 

ting pekte seg ut:  

1. Synliggjøring, av næringa og mulighetene som ligger der.  

2. Framsnakking, se verdien og viktigheten av det å drive med og ha landbruksdrift i 

kommunen. Backe opp de som vil. Snakke opp landbruket i alle fora, situasjoner og 

settinger. Tørre å si at landbruk vil vi ha.  

3. Politisk styring, viktig med gode og trygge rammer, politisk vilje mot et samla mål. 

(Er tiden inne for en jordgruppe/landbruksgruppe?) 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Landbruket i Nord-Norge, struktur gjennom 1900-tallet: 

Det å se landbruket i et historisk perspektiv kan bidra til en større forståelse for endringene i 

landbruket gjennom århundret. Jordbruket er avhengig av produksjonstilskudd for at 

jordressursene i hele landet skal kunne brukes. Nasjonal politikk har derfor vært styrende for 

mange av endringene opp gjennom årene. Men man har også lokalpolitiske virkemidler og 

holdninger som kan være styrende, samt naturgitte forhold. Vi skal se litt på de ulike 

strukturene opp gjennom århundret. 

5.1 Jordbruket på 1900-tallet: 

Fram til 1950 opplevde de fleste jordbruksbygder i Nord-Norge en stor økning i antall bruk, 

både i form av nyrydding og bruksoppdeling. Det var vanlig at bygde man et bolighus, satte 

man også opp en liten låve med fjøs som kunne huse ei ku eller tre samt noen sauer. I tillegg 

dyrket man opp noen dekar. Dette ble også en tilleggsnæring til fisket som mange drev med 

langs kysten i Nord-Norge (Puschmann og Stokstad,2010).  

Kombinasjonsjordbruket var viktig. Etter 1950 ble jordbruket mer og mer spesialisert, og på 

1970-tallet kom opptrappingsvedtaket hvor det ble bygd flere nye og større driftsbygninger. 

Men i årene framover så går antall gårdsbruk i drift jevnt og trutt nedover. Spesielt i nord. 

Noen kjerneområder har klart å både styrke og å utvide og øke sitt jordbruk. Men antall 

enheter i drift er gått ned.  Den variasjonen som er mellom intensiv og ekstensiv drift, eller 

fullstendig opphør og fraflytting, er altså stor (Puschmann og Stokstad, 2010). Det viser seg 

at de regionene som har hatt størst reduksjon i antall driftsenheter hadde i 1969 også relativt 

sett flest av de minste gårdsbrukene, dvs bruk under 50 daa. Dette gjelder for hele Norge, men 

for Nord-Norge sin del kom reduksjonen tidligere enn i resten av landet. Ser man på graf 

1(s.15) i denne rapporten så ser man at de fleste jordbrukseiendommene ligger på et 

jordbuksareal på mellom 5-35 daa. 

I 1969 var andelen gårdsbruk i Troms med en størrelse under 50 daa på 74%, og størst var 

nedleggelsen blant fiskebondebruk langs fjordene i Nordland og Troms og langs ytterkysten 

av Troms og Finnmark. For hele Nord-Norge var antallet bruk i 2006 bare 17 prosent av 

antallet bruk i 1969 (Puschmann og Stokstad, 2010) 

I samme rapport til Puschmann og Stokstad (2010) vises det til at i de kommunen det i ettertid 

har vært mulig å nydyrke eller slå sammen driftsenheter har det vært vesentlig mindre 

nedgang i nedleggelser av driftsenheter enn i kommuner hvor dette ikke har vært mulig. 



Realiteten for mange kyst og fjordkommuner er at det ikke er alle plasser det ligger til rette 

for å slå sammen eller nydyrke. Naturgrunnlaget legger i noen tilfeller en begrensning på 

utviklingen, slik vi kjenner det i dag, av det tradisjonelle jordbruket i Nord-Norge.  

5.2 Utviklingen i eiendomsstrukturen: 

Eiendomsforholdene i Kvænangen er en viktig faktor for nedleggelse av mange driftsenheter, 

og beskrivelsen fra rapporten til Puschmann og Stokstad i 2010 gir en god beskrivelse for 

eiendomsstrukturen i Troms, som også er svært gjenkjennbar for Kvænangen: 

Siden jordbruket for de fleste familier fram til 70-tallet var mest å betrakte som et 

husholdningssupplement til andre næringer, var det oppstått en situasjon med særdeles stor 

bruksoppdeling som ga mange småeiendommer. Under og etter den storstilte nedleggingen av 

små husholdningsbruk har det mange steder vært vanskelig å slå sammen de små 

eiendommene til rasjonelle enheter. Folk, både utflyttere og fastboende, ønsker ikke å selge 

sin jordeiendom, og selv om den totale jordressursen mange steder er mer enn god nok, blir 

eventuelle leieordninger for omfattende og kompliserte. I tillegg er mange 

jordbrukseiendommer i Nord-Norge uskiftede bo, og dermed er det ofte ikke juridisk avklart 

hvem som sitter med de faktiske rettigheter til å leie ut eiendommen. I sum bidrar alt dette til 

at jordbruket i Nord-Norge har blitt atskillig mer utsatt for nedlegging og marginalisering 

enn det landsdelens samlede jordressurs skulle tilsi. 

Det ble også i Kvænangen bygd en del nye driftsbygninger på 70- og 80-tallet, mye mulig 

som en direkte påvirkning av opptrappingsvedtaket. Disse bygningene er nå over 30 år 

gammel, og mange av disse krever renovering før de når opp til dagens standard for 

driftsbygning. Det er også krevende å overta en driftsbygning som har stor etterslep på 

investering. 

5.3 Utfordringer ved investeringer: 

 I en rapport utført av Agri Analyse «Troms: Mulighetenes landbruk» peker man på to forhold 

som fører til lave investeringer i Troms i dag: 

 Det første forholdet er lavt pantegrunnlag på brukene. Det er lave eiendomspriser, 

også i Kvænangen. Dette henger både sammen med at mye av jorda som utgjør 

driftsgrunnlaget er leid eller må leies, samt at mange av brukene ligger perifert og man 

vet ikke om man får solgt om man er nødt til å innfri lånet ved salg.  

 

 Det andre forholdet er at det ofte er problematisk å øke produksjonen rett og slett pga 

de små gårdseiendommene uten mulighet for å utvide. Avstander til ledig dyrka jord 



blir fort økonomisk (og tidsmessig) for langt unna. Altså at det koster mer i kjøring 

enn det smaker. I tillegg koster det mer å bygge til færre dyr, kostnaden pr dyreenhet 

vil bli større.  

 

Da rapporten til Agri Analyse ble skrevet i 2017 var taket på støtte fra Innovasjon 

Norge 2 millioner. Disse rammene er i 2018 endret, og det er pdd ikke tak for tilskudd 

i Troms. Men for 2019 er det særskilte føringer som sier at 

o  Frukt- og grøntnæringen, veksthusnæringen og kornproduksjon prioriteres. 

Innen melkeproduksjon prioriteres bruk med 15 – 30 årskyr.  

o Det gis ikke støtte til investeringer for sau. Unntaket er økologiske produsenter 

som må foreta større investeringer som følge av implementeringen av EUs 

økologiregelverk. 

Slike føringer endrer seg, og er noe man må forholde seg til. Stort sett er det stabile føringer. I 

noen tilfeller for noen produksjoner kan settes begrensninger for ulike satsingsområder for å 

hindre eksempelvis overproduksjon, bruk av midler på prosjekt med usikker inntjening mm. 

For 2019 er det spesielt at investering for sau er tatt bort. Det henger sammen med 

overproduksjon i markedet og problemer med å få tømt lagrene.  Det er usikkert for hvor 

lenge en slik føring vil vare, da sau er en viktig drift for å utnytte utmarkspotensialet. 

5.4 Landbruksforvaltninga i dag: Konsulent for skog, jordbruk og utmarksnæring 

Landbruksforvaltninga i kommunen har en viktig rolle for landbruket. Kvæanangen 

Kommunen har en egen konsulent for skog, jordbruk og utmarksnæring. Skogen blir ivaretatt 

av skogbrukssjefen for Finnmark som også er skogbrukssjef for Kvænangen.  

Kvænangen kommune beskriver sin rolle som landbruksforvalter på denne måten (hentet fra 

kommunens hjemmeside): Kommunen har et stort ansvar for å ivareta og utvikle 

landbruksnæringen og naturressursene knyttet til jord og skog. Gjennom de juridiske 

virkemidlene i blant annet jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov, plan og bygningslov skal 

kommunen forvalte landbruksinteressene i henhold til gjeldende politikk. Dette innebærer at 

kommunen skal sikre en arealbruk og eiendomspolitikk som tilgodeser produksjonsgrunnlaget 

og sikrer fremtidige generasjoners behov.      

Kommunen har en aktiv rolle, og skal være en pådriver i forhold til næringsutvikling innen 

tradisjonelt landbruk med tilleggsnæringer, samt øvrige næringer med tilknytning til 

landbruket. Kommunen forvalter en rekke tilskuddsordninger som produksjonstilskudd i 

jordbruket, regionalt miljøprogram (RMP), spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), nærings- 



og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), klimabetinget avlingssvikt, avløsertilskudd og tilskudd til 

drenering av jordbruksarealer. Videre så er kommunen det lokale bindeledd mellom brukerne 

og bevilgende myndighet i en rekke statlige ordninger som bygdeutviklingsmidler og 

konfliktforebyggende midler mellom reindrift og jordbruk. Kommunen er også ansvarlig for 

vedlikehold og oppdatering av landbruksregister og gårdskart. 

Landbruksforvaltninga er dermed et naturlig begynnerpunkt når man har spørsmål i 

forbindelse med muligheter, rettigheter og lover i forbindelse med landbruk. Det er en utsatt 

stilling, og man forvalter et lovverk som er fastsatt av høyere organ, men som likevel på noen 

områder åpner for bruk av skjønn. Skjønnet er en utfordring ved behandling av lovverket, og 

man har som forvalter et ansvar for å tenke helhetlig og langsiktig. Det er viktig å merke seg 

at man ved behandling av lovverket behandler sak og ikke person, og at det er likhet for 

loven. Signaler som blir sendt i denne stillinga er viktig å være bevisst på. Rom og tid i denne 

stillingen til å jobbe proaktivt mot landbruket er et viktig signal og er med på å synliggjøre 

næringa. Det å ta kontakt med og se koblinger i flere ledd kan være en viktig rolle av 

landbruksforvaltninga i en situasjon hvor landbruket er «nede».  

 

Bilde 3 Nyfødte lam i Kvænangen. Foto: Kurt Arne Solheim 

6 Areal: 

Kvænangen kommunes arealer er på totalt 2682 km2, derav 2109 km2 fastland og øyer og 

573 km2 havflate. Kommunen grenser mot Loppa i nord, Alta i øst, Kautokeino i sør, 

Nordreisa i sørvest og Skjervøy i vest. 15 % av landområdene er vernet som natur- og 

landskapsvernområder. 



6.1 Det viktige jordbruksarealet:  

Det fantastiske med jordbruket er jorda. Av jorda kommer gresset som blir til fôr til dyr som 

produserer blant annet noe av det sunneste og tryggeste produktene man kan spise i verden; 

norsk kjøtt og melk. Jorda er vekstmedium for bær, grønnsaker og potet. Jord er ikke 

fornybar, og det å bygge opp et par centimeter med jord tar ca 1000 år. Jorda i Kvænangen er 

med på å gi smaken til det produktet som blir laget og produsert her, den såkalte 

«terroireffekten».  

6.2 Landbrukseiendommer i kommunen: 

 

 

Graf 1 Grafen viser det totale antallet eiendommer med jordbruksareal fra 0,1- over 100 daa. 

Jordbruksareal er her definert som fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite. Tallene er 

hentet fra «jordregisteret» rapport 1 og 4. 

For å få en oversikt over hvilken størrelse det er på eiendommene i kommunen og hvor i 

kommunen de ligger er det gjort en kartlegging ut ifra jordbruksareal per eiendom etter 

gårdsnummer. Her ser man at de fleste eiendommer har et jordbruksareal på mellom 5-35 daa. 

Kun 14 eiendommer har over 100 daa jordbruksjord (Statskog er en av de).  Det sier noe om 

hvilke ressurser de fleste eiendommene har tilgjengelig og at svært mange er avhengig av å 
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leie jord ved oppstart av arealkrevende produksjon. Det er ikke sett på om disse eiendommen 

har hus og/eller driftsbygning. 
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Graf 2 Denne grafen viser antall eiendommer i kommunen delt opp etter areal. Man ser at de fleste eiendommer 
i kommunen ligger mellom 5-35 daa. Eiendommene er sortert etter gårdsnummer og deretter definert innenfor 
et område. Arealtall er hentet fra "jordregisteret" rapport 1 og 4 som er bestilt hos NIBIO. Jordregisteret er en 
arealstatistikk som viser fordeling av klasser fra arealressurskarter AR5 for hver landbrukseiendom i kommunen. 
AR5 skal vise arealtilstand, ikke bruk. Kommunen har ansvar for oppdateringer av endringer i AR5. Feil kan 
forekomme.  

 



6.3 Dyrka jord: 

Ifølge arealressursstatistikken til NIBIO hvor 

alt landareal er kartlagt i AR50 og AR5 er det 

4351 daa (0,2%) fulldyrka jord, 2504 daa 

(0,1 %) overflatedyrka jord og 1989 daa 

(0,1 %) innmarksbeite i Kvænangen. Dette er 

all landareal, hvor også de veiløse områdene 

er medregnet. Til sammen utgjør dette 8844 

daa jordbruksareal. 

Det er i dag flest eiendommer med lav andel 

(5-35 daa) jordbruksareal i kommunen (se 

graf 2), og da gjerne delt opp i flere små 

jordlapper.  Å drive mange små jorder 

istedenfor få store er svært arbeidskrevende 

og tar mye tid. Noen av disse ligger også 

vanskelig til og er opparbeidet i en tid hvor man hadde mindre størrelse på utstyret enn man 

har i dag, og færre dyr.  Det krever også ulikt utstyr å drive små jorder enn store jorder, og 

spesielt om det er krevende terreng som er bratt og med vanskelig vendeteig.  

 

6.4 Jordbruksareal og arealtilskudd:  

Det ble i 2018 søkt arealtilskudd for 71 eiendommer i Kvænangen i forbindelse med 

produksjonstilskudd. Dette utgjorde et areal på 2636 daa jordbruksareal (fulldyrka, 

overflatedyrka og innmarksbeite). Av disse arealene ble 2180 daa disponert av gårdbrukere i 

kommunen. Av dette er eierandelen på 677 daa og leieandelen på 1503 daa. Det vil si at 

gårdbrukere i kommunen leier 69 % av jorda til drifta si. Av de 2636 daa som er i bruk i 

Kvænangen disponeres og høstes ca 400 daa av dette av gårdbrukere i Finnmark, 

hovedsakelig fra Langfjordbotn. Disse arealene befinner seg hovedsakelig på Alteidet og 

Storenga.  

Landsgjennomsnittet på leid jord er ifølge SSB på 42% (2010). For Troms var tallet på 58% 

(kun slått av Aust-Agder med 59%). I Kvænangen er tallet i 2018 69% leid jord! Et lite 

Dyrka jord innbefatter; Fulldyrka jord, 

overflatedyrka jord og innmarksbeite. 

Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til 

vanlig pløyedybde, og kan benyttes til 

åkervekster eller til eng, og som kan fornyes 

ved pløying. 

Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for 

det meste er rydda og jevna i overflata, slik at 

maskinell høsting er mulig. 

Innmarksbeite: Jordbruksareal som ikke kan 

høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal 

være dekket av kulturgras eller beitetålende 

urter. 

(Kilde: AR5 klassifikasjonssystem, NIBIO bok 5 

2019) 

 



tankekors er at ved vurdering av å gi lån krever både Innovasjon Norge og banker leiekontrakt 

på 80 prosent av det leide arealet. 

Den høye leieandelen vil også si at hver gårdbruker i kommunen driver i gjennomsnitt 7,1 

landbrukseiendommer. Gjennomsnittet for Norge er 3 landbrukseiendommer, mens i Troms er 

gjennomsnittet 6 eiendommer (Eldby 2016). Grafen under viser en oversikt over hvor i 

kommunen jordbruksareal er i bruk, og hvor mye som ikke er i bruk. Tallene er hentet fra 

jordregisteret rapport 1 og 4 den 11.04.2019. Disse rapportene kan bestilles hos NIBIO:  

 

Graf 1 Grafen viser andel jord i bruk i kommunen, og hvor mye jord som ikke er i drift. 
Jordbruksareal er her fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Tall på søkt 
arealtilskudd er hentet fra «Rapport om produksjonstilskudd» for 2018. Tall på totalt 
jordbruksareal er hentet fra «jordregisteret» rapport 1 og 4.  AR5 viser arealtilstand, ikke bruk. 
Feil kan forekomme. 
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6.5 Driveplikten:  

Driveplikten er jordeieres ansvar. Kommunen har ansvar for å følge opp jordeiers plikt. 

Driveplikten går ut på at all jordbruksareal skal drives. Enten ved at eieren driver jorda selv 

eller at jordeier leier ut jorda. 

§ 8 i jordloven sier dette i kap. 4 Vern av dyrka og dyrkbar jord n.v: 

Jordbruksareal skal drivast. Driveplikta gjeld for heile eigartida. Ny eigar må innan eitt år ta 

stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort jordbruksarealet etter 

føresegnene i andre ledd. 

Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. Det er ein føresetnad for at 

driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan høve for 

eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og vere skriftleg. 

Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løysingar, kan følgjast opp som brot på driveplikta. 

Eigaren må sende kopi av avtala til kommunen. Ei leigeavtale som er i strid med andre eller 

tredje punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom partane eller i høve til offentlege 

styresmakter. 

Kommunen skal godkjenne den skriftlige avtalen mellom partene. Avtalen skal også føre til 

driftsmessige gode løsninger. Utleier kan dermed ikke nekte vekstskifte, pløying eller 

gjødsling. Men en dialog på når dette arbeidet skal gjøres kan være lurt for å unngå konflikter. 

Driveplikten er heller ikke oppfylt dersom eier tilbyr å leie bort jorda til en pris ingen vil ha. 

Jordeier har plikt på seg til å drifte jorda, og må i så tilfelle betale noen for å holde jorda i drift 

hvis man ikke kan gjøre dette selv. Naboskap blir ofte nevnt som en utfordring ved leie. Det å 

følge opp at driveplikten blir holdt er kommunens ansvar og skal ikke skape unødige 

nabokonflikter. Kommunen har virkemidler i loven både ved pålegg av bortleie og 

tvangsgebyr. Det er mulighet for å søke fritak fra driveplikten. Men jordeier har ansvar for å 

følge opp sin plikt når det gjelder å drive jorda (Eldby 2017). 

I spørreundersøkelsen kan man se tendenser til at flere vegrer seg for å skrive langtidsavtale 

på bortleie av jord. Det er synd om dette er avgjørende for om jorda blir brukt eller ikke. De 

som driver i dag eller skal starte opp har ofte behov for langsiktige avtaler, både ved søknad 

om investeringer og for å vite hvor mye avling man har til vinteren. Det er tungvint å leie et 

jorde fra år til år. Det skaper usikkerhet i drifta, og gjør at man ikke legger så mye ressurser i 

jordarbeidinga som om man vet at man får slå dette jordet flere år framover. Driveplikten er 

gjeldende også i Kvænangen. Fylkesmannen i Troms har nå et prosjekt på gang som skal se 

på arealbruk og leiekontrakter i kommunene Lyngen, Målselv og Balsfjord. Konklusjonen fra 



dette arbeidet kan være til hjelp for å se på hvordan man best mulig skal ivareta driveplikten 

og håndtere skriftlige kontrakter på leid jord.  

 

 

Bilde 4 Jordbruksområde i Nordstraumen i Kvænangen. Foto: Svein Olav Thomassen 

 

6.6 Kommunens arealplan med kjerneområder for landbruk: 

Viktigheten av å ha en plan å jobbe etter vises i den daglige forvaltningen av rammer og 

lovverk.  Kvænangen kommunen vedtok i 2019 en arealplan gjeldende fra 2017 – 2029. Her 

ble det bestemt kjerneområder for landbruket. 

Det ble også satt tre strategipunkter i kommuneplanens arealdel: 

1. Begrense utbygging på landbruksarealer. I de definerte kjerneområdene bør det legges 

særlig stor vekt på å ivareta jord, skog og beiteressurser i et langsiktig perspektiv.  

2. Øke rekruttering til landbruk. Det tilrettelegges for tilleggsnæringer i landbruket.  



3. Utvikle skogbruksnæringen og ivareta og videreutvikle produksjonsarealene og 

infrastrukturen. 

Bilde 5 Kart over kjerneområder for landbruket i Arealplanen 2017-2029. 

 



6.7 Nydyrking:  

Det er muligheter for nydyrking i kommunen. Ved en 

etablering eller videre satsing, vil det å nydyrke gi et bedre 

arealgrunnlag.. Det er ikke satt opp en oversikt over hvor 

denne nydyrkinga egner seg, da det tross alt er mye ledig 

areal, og all nydyrking må søkes om og vurderes i hvert 

enkelt tilfelle. I NIBIO`s gårdskart er det det registrert hvor i 

kommunen de egnede områdene (dyrkbar jord) for 

nydyrking befinner seg. Det kan også være svært kostbart å 

nydyrke. Kostnadene kan variere helt fra 5-30000 kr pr daa i 

direkte utgifter alt ettersom hvilket areal som skal dyrkes og 

hva som må gjøres og hvem som kan gjøre det. Om man skal gjøre alt selv og har maskin og 

utstyr tilgjengelig eller må leie inn noen til å gjøre dette er også avgjørende for prisen pr daa 

(bondevennen.no/fagartiklar).  

Til gjengjeld kan nydyrking være gunstig skattemessig, hvor kjøp av tilleggsjord må 

aktiveres, mens nydyrking kan utgiftsføres. Arealtilskudd må også med i regnestykket på 

plussiden. Det er klart at dette er et regnestykke som må settes opp mot det å bl.a kunne eie 

jorda selv som øker pantegrunnlaget på gården, samt det å bruke mindre penger på dekk og 

diesel fordi du får arealet nærmere gården. Det å sette opp et regnestykke og en driftsplan før 

man setter i gang vil være lurt. Det er også helt avgjørende at man har område som egner seg 

til nydyrking i nærheten av gården.  Det er altså et regnestykke hver enkelt må sette opp for 

seg og sin drift for å se om dette kan være en god løsning.  

Det finnes egen forskrift for 

nydyrking som forvaltes av 

kommunen. Her legges det føringer 

for hva som kan nydyrkes og hva 

som kreves av dokumentasjon for 

nydyrking. Det skal alltid søkes 

FØR man starter nydyrking. Nå er 

det også et nasjonalt forslag om 

forbud på nydyrking av myr, med 

svært liten mulighet for 

dispensasjon. 

Dyrkbar jord: Dyrkbar jord er arealer 

som ved oppdyrking kan settes i 

stand slik at de vil holde kravene til 

fulldyrka jord og som holder kravene 

til klima og jordkvalitet for 

plantedyrking. 

Dyrkbar jord har samme lovmessige 

vern som dyrka jord i Jordloven. 

(kilde: nibio.no/tema/jord) 

 



7 Skog: 

Kvænangen er en av tre barskogkommuner i Nord-Troms. 

Totalt utgjør det produktive skogarealet ca. 140 000 dekar. 

Hovedtyngden av hogst er for tiden hogst av ved til husbehov. 

Det hogges også noe tømmer som foredles på lokale sagbruk. 

Skogen er en voksende ressurs, og det stående volumet er sterkt 

økende. Som følge av kraftig uttak av furuskogene i forbindelse 

med 2. verdenskrig, har det vokst opp igjen mye furuskog av 

høy kvalitet. Det er også planta om lag 8000 dekar med gran og 

furu i løpet av de siste 70 årene og denne vil bli hogstmoden 

om noen tiår.  

Skog og bruk av skogen har ikke vært hovedfokuset i denne 

rapporten. Innenfor begrepet Landbruk, så ligger skog og 

jordbruk sammen, så skogen er likevel en naturlig del av 

landbruket.  Det er laget oppsett på antall skogseiendommer, 

samt stilt spørsmål om bruk av skog i spørreundersøkelsene.  

 

Definisjon på skog: Areal med minst 

6 trær per dekar som er eller kan bli 

5 meter høye, og som er jevnt 

fordelt på arealet. 

Skog skal klassifiseres etter 

skogbonitet, treslag og 

grunnforhold. Hogstflater regnes 

som skog. Areal som er tilplantet 

med skogstrær skal klassifiseres 

som skog, uten hensyn til alder på 

treplantene. 

Opp mot fjellet, mot nord og mot 

kysten finnes arealer med 

kortvokste trær som på grunn av 

naturgitte vekstforhold ikke er eller 

kan bli 5 meter høye. Slike areal kan 

likevel klassifiseres som skog 

dersom tettheten er tilfredsstillende 

(AR5 klassifikasjonssystem, NIBIO 

bok 5 2019) 
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I spørreundersøkelsen ble det stilt følgende spørsmål i alle de 4 gruppene. Her er gruppe B, C 

og D sett i sammenheng (26 svar): Hvilke tanker har du om skogen på eiendommen:  

 Ønsker bare å bruke skogen til uttak av brensel til eget bruk, jakt og rekreasjon: 

Rundt halvparten av de spurte ønsker i hovedsak å bruke skogen til brensel, jakt og 

rekreasjon. 

 Ønsker å drifte skogen med uttak av ved og tømmer for salg/ønsker å produksere ved 

og/eller ferdig materiale for salg: 

Rundt halvparten av de spurte ønsker muligens å bruke skogen til kommersielt salg av 

ved og/eller tømmer.  

 Ønsker å investere i skjøtsel av skogen for å øke framtidig verdiskaping 

Rundt halvparten ønsker å investere i skogen for å øke framtidig verdiskaping.  

 Ønsker å få bort mest mulig skog, "Det gror igjen overalt": 

2/3 er veldig enig eller delvis enig i at de ønsker å få bort mest mulig skog.  

Dersom du vil investere i skogen, hvilke tiltak ser du for deg?: 

 Bygge eller ruste opp skogsvei 

Rundt halvparten av de spurte syns det var viktig eller veldig viktig å ruste opp 

skogsvei.  

 Plante barskog:  

1/3 syns det å plante barskog var viktig eller veldig viktig investering i skogen.  

 Lauvrydding i plantefelt: 

Nærmere halvparten mener lauvrydding i plantefelt er viktig eller veldig viktig 

investering i skogen. 

 Avstandsregulering og tynning av lauvskog: 

2/3 av de svarte mener investering i form av avstandsregulering og tynning av 

lauvskog er viktig eller veldig viktig. Her var spesielt gruppe B (neste generasjon) 

tydelige; hele 5 av 6 mente dette var veldig viktig investering.  

 Avstandsregulering og tynning av barskog:  

Rundt halvparten av de svarte mener investering i form av avstandsregulering og 

tynning av barskog er viktig eller veldig viktig. Her er også gruppe B tydelige; igjen er 

5 av 6 enige i at det er en veldig viktig investering i sin skog.  

 Investering i utstyr for næringsmessig skogsdrift i egen skog og/eller hos andre 

skogeiere: 



1/3 av de svarte mente dette kunne være en viktig eller veldig viktig tiltak ved en 

investering i skogen. Her igjen er det spesielt gruppe B som utmerker seg med 

investeringslyst. Gruppe C og D har lavt antall som mener dette er viktig investering.  

 

8 Bosetting og driftsbygninger 
 

8.1 Bosetting på landbrukseiendommer:   

I 2017 var det ifølge SSB 241 landbrukseiendommer med boligbygging i kommunen. Av 

disse var 123 landbrukseiendommer (eiendommer med mer enn 5 daa eid jordbruksjord 

og/eller minst 25 daa produktiv skog) med bosetting (SSB, tabell 06520). Samme år var det 

49 % av landbrukseiendommer med boligbygging som var uten bosetting(SSB). Altså 118 

landbrukseiendommer med boligbygg som var uten bosetting.  

 

 

 

Sorterer man eiendommer etter jordbruksareal (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite) 

og ser på hvem som har fast bostedsadresse på de ulike eiendommene ser man at det er større 

andel som bor på de større eiendommene (over 35 daa) enn på de under 35 daa. Det skal 

bemerkes at det er flere eiendommer i kommunen som er under 35 daa i kommunen enn over 

35 daa.  



 

 

 

 

 

 

 

8.2 Driftsformer: 

Melkekyr og sau har tradisjonelt sett vært de to vanligste driftsformene i Kvænangen. Det har 

også vært to grisefjøs i kommunen, men tilgangen til smågris av god kvalitet som ikke må 

hentes langt unna har vist seg å være vanskelig. Grasproduksjon er en fin måte å holde jorda i 

hevd på og noen driver med dette selv om annen drift er nedlagt. Potet har også vært prøvd, 

men i dag er det kun potet satt til eget bruk. Bær har også vært populært å ha til eget bruk. I 

dag er det et bruk som driver kommersielt med bærsalg og produksjon. 

8.3 Driftsbygninger: 

De aller fleste landbrukseiendommen som ikke er i bruk idag i Kvænangen, uavhengig av 

størrelse, har en eller annen form for driftsbygning. Her er det alt fra bygninger fra 40-og 50-

tallet med plass til 2 kyr og 4 sau og med låve, til bygg som ble bygd om eller bygd nytt til 

mer moderne melkedrift på 70-og 80-tallet. For en del av disse bygningene vil det være 

muligheter for ombygging (se kap. «Muligheter»), men mange trenger helt nye bygg for å 

kunne starte opp drift. Det stilles strenge krav til ny driftsbygning, både i forhold til bl.a 

dyrevelferd, byggetekniske løsninger og ved behandling av eventuelle råvarer. Ved 

Figur 1 Tallene er hentet fra rapport LREG 630- Eierliste per kommune, 
fra Landbruksdirektoratets informasjonsbase. Merk at det er flere 
eiendommer med jordbruksareal mellom 5-34 daa enn over 35 daa. 



eksempelvis en ombygging av en driftsbygning kreves det som regel søknad. Også en 

bruksendring av et bygg, selv om du ikke endrer på noe i bygningen, er som regel 

søknadspliktig. Det å gjøre en god jobb på forhånd med tanke på hva som er lov og ikke lov 

kan vise seg å være lønnsomt. Kommunen kan hjelpe deg med hva som kreves av søknader 

osv. Kulturminneavdelinga hos fylkeskommunen har også god kunnskap om slikt. Gamle 

landbruksbygg har et stort potensiale for verdiskaping. 

 

 

Bilde 6 hentet fra håndboka "Ny bruk av ledige landbruksbygg". 

 

 

 



9 Utviklingen i landbruket i Kvænangen: 

Årsakene til hvorfor noen velger å legge ned drifta av en gård kan være både mange og 

sammensatte. Det kan spenne seg fra et resultat av nasjonal politikk til personlige utfordringer 

samt mange andre ulike årsaker.  

For Kvænangen sin del som er en kommune med små landbrukseiendommer, med forholdsvis 

lavt arealtall på dyrka mark pr eiendom så er bruksrasjonaliseringa av landbruket en stor 

utfordring. Den nasjonale politikken har stilt krav om økt effektivisering. Tilskudd har vært 

tildelt det formål om å øke størrelsen på gårdsbrukene, både med tanke på areal og antall dyr. 

Lav inntjening på mindre bruk, som igjen har gjort det vanskelig og usikkert å fornye 

driftsbygninger og utstyr, gjør sitt til at det kan være et stort og langt steg å drive videre eller 

starte opp. Dette slår nok spesielt tydelig ut på gårdsbruk der det har vært lavt vedlikehold og 

lite nyinvesteringer.  

I tillegg har måten å drive jordbruk på endret seg enormt de siste tiårene. I dag er ikke et 

gårdsbruk et familiebruk som skal holde liv i en familie, det er ikke en plass hvor det er 

naturlig at «alle» skal hjelpe til på ugunstige tidspunkt og hvor det er greit med lange 

arbeidsperioder uten ferie og fritid. Nå er også oftere en partner utenom driften, og man er i 

større grad avhengig av innleid hjelp, noe som kan være vanskelig å få tak i. Når flere legger 

ned så forsvinner fagmiljøet og kolleger, det blir vanskeligere å få tak i hjelp om man skulle 

trenge det. Det kan se ut som at andelen gårdsbruk som legger ned øker med økende antall 

kilometer til nærmeste bruk i drift fordi det aktive miljøet tynnes ut (Puschmann og Stokstad 

2010) På fastlandet i Kvænangen er gjennomsnittsavstanden mellom bruk i drift i dag på 

nesten 10 km (målt i kjørbar vei).  Risikoen ved dette er en mer omfattende nedlegging i 

områder hvor det er lange avstander mellom brukene. Etter hvert er det ingen igjen til å drive 

jordbruksarealet.  

I 2003 ble det innført krav til momspliktig omsetning på minimum 30 000 kr for å motta 

produksjonstilskudd. For små sauebruk, med lavt arealtall og få dyr kan dette ha vært kroken 

på døra for noen. Dette kravet ble redusert til 20 000 kr i 2007, men da kan det ha vært for 

sent for mange. Det kan være en årsak til den store nedleggelsen av sauebruk mellom 2000 og 

2006. I dag er det ikke krav til en spesifikk sum på omsetning, men fra det beregnede 

produksjonstilskuddet trekkes et bunnfradrag på 6 000 kroner per søker.  

 



Det er også vanskelig å holde et innovativt og aktivt fagmiljø når det blir en stor nedleggelse 

på forholdsvis kort tid. Det kan dermed bli til at de som er igjen søker ut for å finne fagmiljø, 

og det blir vanskelig å holde «trykket» oppe på de få som er igjen. Det sender heller ikke så 

mange positive signaler når det på kort tid er mange som velger å avslutte sin drift. Det er 

viktig å huske på de sosiale funksjonene når ei næring sliter. Da er det viktig å se på om man 

kan sette inn tiltak tidlig nok slik at man muligens kan snu en slik trend.  

9.1 produksjonstilskudd: 

Når man tenker på aktive gårdsbruk i landbruket tar man gjerne utgangspunkt i hvem som 

søker produksjonstilskudd. De er definert innenfor å drive med et minimum med dyr og/eller 

areal, samt et minimum på inntekt på drifta.  Da har man en definert gruppe å ta utgangspunkt 

i, samtidig som at like søknadsskjema gjør at man får en god oversikt over konkrete tall 

innenfor de ulike produksjonene. Det er landbruksforvaltninga i kommunen som har ansvar 

for godkjenning og kontroll av produksjonstilskudd.  

 Satsene i produksjonstilskuddet fremforhandles i jordbruksavtalen hvert år. §1 i Forskrift om 

produksjonstilskudd og avløsertilskudd sier dette om formålet til produksjonstilskuddet: «å 

bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket 

opp.». Forskriftene setter også disse grunnvilkårene for å søke produksjonstilskudd i §2: 

Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver 

vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de 

vekstgruppene det søkes tilskudd for, slik disse gruppene til enhver tid er definert i medhold 

av jordbruksavtalen.  

Produksjonstilskuddet er delt opp i ulike tilskuddssatser alt ettersom hvilken sone man driver 

i. Det blir gitt tilskudd på arealbruk og dyreantall, samt avløsertilskudd. Kvænangen ligger i 

sone 5 for kjøtt og i sone I for melk.  

Det stilles krav for å kunne søke produksjonstilskudd:  

Foretaket må: 

o være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha 

organisasjonsnummer) 



o drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer 

(Foretak som kun driver med birøkt er unntatt fra kravet om at produksjonen 

må drives på én eller flere landbrukseiendommer) 

o disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for 

o drive arealet det søker tilskudd for aktivt på det tidspunkt eller i den perioden 

som fremgår av jordbruksavtalen for å være berettiget tilskudd. 

(www.landbruksdirektoratet.no) 

9.2 Utviklinga i søknad om produksjonstilskudd i Kvænangen: 

I 2000 var det 19 gårdsbruk med sau som søkte produksjonstilskudd, og antallet vinterfora sau 

var 713, altså rundt 37,5 sau pr bruk. 6 år senere var det 11 søkere med sau, og antall 

vinterfora var gått ned til 473 sau, og gjennomsnittet var økt til 43 sau pr bruk. På 6 år var det 

altså en nedgang på nesten 50 %, både på antall søkere og antall vinterfora sau. Dette er 

brutalt, spesielt for en kommune med så store utmarksressurser som Kvænangen. For 2018 

var det fire søker som drev med saueproduksjon og antall vinterfora sau var da gått ned til 154 

sau (Landbruksdirektoratet, søknader om PT 2018). For 2019 vi tallet bli ytterligere redusert. 

På melkebruk er tallenes tale enda mer brutale; på 6 år, fra 2000 til 2006 gikk antall 

melkebruk fra 11 til 4 bruk. Deretter har det stabilt holdt seg på to melkebruk i kommunen, ett 

i Burfjorddalen og ett på Nordstraumen. I dag er det 3 eiendommer med melkekvote, to av 

disse er i drift og den 3. leier ut sin kvote. Kvotegrunnlaget er på 697 148 liter i hele 

kommunen.  

Tabell 1 Tall hentet fra rapport PT 120 i Landbrukets informasjonsbase (LIB) 

Årstall Antall søkere 

med Sau 

Antall 

vinterfora sau 

Antall søkere 

med melkekyr 

Antall 

melkekyr 

2000 19 713 11 177 

2006 11 473 4 78 

2012 7 322 2 61 

2018 4 177 2 70 



9.3 Årsaker til nedleggelse i Kvænangen: 

Det ble laget en spørreundersøkelse for de som har drevet gård, men lagt ned. Dessverre 

nådde man ikke ut til denne gruppa på en god måte, da undersøkelsen kun ble lagt ut på nett. 

Hadde man gjort dette igjen, skulle man nok kjørt dette som et direkte intervju og kanskje da 

fått mer konkrete svar på hva som gjorde at de la ned drift. Det kom inn 6 svar i denne gruppa 

og tendensen man ser i svarene er at det var lav inntjening og økonomisk utfordrende, samt 

behov for investering som var avgjørende for videre drift.  

10 Rovdyr: 

Rovdyr og beitedyr er et særdeles vanskelig tema. De bruker i stor grad de samme arealene, 

og rovviltbestanden avhenger til dels av produksjonsdyr på beite (Forvaltningsplan for rovvilt 

region 8 2013).  I region 8 (Troms og Finnmark) er det sau og rein som er de mest tallrike 

produksjonsdyrene i utmarka, og det er også disse som har de høye tallene for tap til rovvilt. 

Både i produksjon av sau og rein ligger bortimot hele fortjenesten i at dyra henter næring fra 

utmarksbeite. Som tradisjon er også disse driftsformen viktig. 

 Den offentlige forvaltningen har både som oppgave å sikre en bærekraftig bestand av gaupe, 

jerv, bjørn, ulv og kongeørn, og å sikre at dyrevelferdsregelverket overholdes for 

produksjonsdyr på utmarksbeite. Videre skal hensynet til næringsutøvelsen ivaretas. I denne 

flerdelte målsettingens natur er det åpenbart rom for konflikter. Forskrift om forvaltning av 

rovvilt angir retningslinjer innen denne todelte målsettingen, forskriften har følgende formål: 

Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, bjørn, ulv 

og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til 

næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at 

hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. 

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal 

medvirkning.(Forvaltningsplan for rovvilt region 8) 

I forbindelse med rovdyrproblemer er det viktig å merke seg at det finnes ulike 

støtteordninger. I Forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 vises det til muligheter for å søke 

støtte til ulike tiltak mot rovdyr både innenfor SMIL, organisert beitebruk (eks.radiobjeller 

mm), BU-midler og RUP-midler.  

I lavrisikoområder er det vanlig å regne med et normaltap på omkring fire prosent for lam og 

to prosent for sau på utmarksbeite i snitt over flere år. Troms er et av de fylkene i landet med 



høyest kvalitet på utmarksbeitene, og rovvilt er en betydelig årsak til at langt fra hele 

beitepotensialet blir utnyttet (Forvaltningsplan for rovvilt region 8). 

 

Figur 2 Blått skravert område viser grensa for forvaltningssone A for jerv mot/i Kvænangen 
kommune. Grønt skravert område viser forvaltningssone A for gaupe (se også figur 2) 
(www.rovbase.no) 

 

 

Figur 3 Grønt skravert område viser grensa for forvaltningssone A for gaupe mot/i Kvænangen 
kommune (www.rovbase.no) 

Forvaltninga av rovvilt skal være arealdifferensiert. I praksis betyr det at man deler opp 

områder i soner som er enten A eller B-prioritert. A-prioritert vil si at området er prioritert for 

rovvilt, B-prioritert vil si at området er prioritert for beitedyr. Ved å sette en slik grense 

ønsker man å imøtekomme begge særinteressene, og er et kompromiss mellom nødvendig 

areal til leveområder for rovvilt og beiteområder for sau og rein.  



Det er verdt å merke seg at gjennom Scandlynx sitt arbeid i Troms og Finnmarker er det 

dokumentert at gaupas matseddel består hovedsakelig av tamme beitedyr, i motsetning til 

lengre sør hvor rådyr er viktigste byttedyr. I forvaltningsplanen fra 2013 ville rovviltnemda 

jobbe for å omfordele måltallet for gaupe sørover, og dermed ut av reindriftsområde. Ser man 

på andre artikler fra scandlynx-prosjektet viser det seg at jerven er den største skadevolderne 

på sau, mens gaupa trolig er et større problem når det gjelder tap av rein (Mattison. J. 2011). 

En annen artikkel så på hvordan jerv og gaupe påvirker hverandre (Mattison J. 2011) men 

man kunne ikke se tydelig tegn på konkurranse. Artene hadde fullstendig overlappet 

leveområde, og prefererte samme type terreng; bratt og ulendt terreng i fjellbjørkeskog. 

Studiet viste at jerven hadde fordel med å dele leveområde med gaupa, da jerven utnyttet 

tilgangen til åtsel.  

 

Figur 4  Sporlogg fra 2012, jerv og gaupe. Viser tydelig aktivitet i området som er prioritert for 
beitedyr. (www.rovbase.no) 

 

 

 

 

 

http://www.rovbase.no/


11 Spørreundersøkelsene: 

Det ble opprettet 4 ulike grupper for en spørreundersøkelse. 

Gruppe A: de som driver i dag 

Gruppe B: Neste generasjon 

Gruppe C: de som har drevet men nå lagt ned 

Gruppe D: de som eier en landbrukseiendom men ikke har drevet den i sitt eie 

Alle 4 spørreundersøkelsen ble laget i Easyquest. Gruppe A fikk tilsendt sin 

spørreundersøkelse på mail. Spørreundersøkelsen for gruppene B, C og D ble publisert på 

kommunens hjemmeside og facebookside.  

I gruppe A svarte 9 av 10 mulige! Noe som var veldig positivt. Dessverre ble det ikke så 

mange svar som håpet i gruppene B, C og D.  Kun 11 svar ble levert inn innen 1.mars. Fristen 

ble utsatt til 10.mai og man fikk da økt antall svar til 26 stk. Selv om svarene som ble levert 

ikke var så mange som håpet så var svarene som ble levert både gode, ærlige og konstruktive. 

Dessverre er svarprosenten såpass lav at man ikke kan hente ut sikker statistikk, men noen 

tendenser kan man se.  

Spørsmålene ligger som vedlegg i rapporten. 

11.1 Gruppe A: de som driver i dag: 

En av oppgavene til prosjektet var å finne ut hva de som driver i dag mener om situasjonen i 

landbruket. Det ble bestemt å lage en spørreundersøkelse for å se på om det var tendenser som 

kunne brukes for å forstå landbruket i dag. Alle som søkte produksjonstilskudd 15.oktober 

2018 ble tilsendt en mail med en spørreundersøkelse. 9 av 10 søkere svarte på denne 

undersøkelsen, noe som er veldig bra! Med bakgrunn i at det er svært få som kan svare på 

undersøkelsen siden miljøet er såpass lite, så må man ta høyde for store utslag på få svar. Det 

er likevel interessante tendenser og ganske klare svar på en del av spørsmålene. Det å få svar 

fra næringa var viktig for prosjektet. Svarene fra næringa er sett på som tendenser hvor flere 

av disse tendensene er tatt med som tiltak i rapporten. 

11.1.1 Årsaker til drift:   

Det er i hvert fall veldig tydelig at interesse for jordbruket er veldig viktig for at gårdbruker 

driver med dette yrket. 6 av 9 sier at en veldig viktig årsak til at de driver med 

jordbruk er interessen for jordbruket, 2 av 9 sier det er viktig og en er nøytral. Det er i 



hvert fall et tydelig signal på at det er interessen som gjør at man driver jorda og ikke 

pliktfølelsen, som kanskje var mer påtvunget tidligere. Nå har man heller ikke det 

behovet for å ha en gård for å fø seg og familien, og man trenger kun velge dette yrket 

ut ifra interesse. Mange bønder ser nok også viktigheten av det samfunnsmessige 

ansvaret med å ta vare på jorda og at de bidrar til noe som alle trenger; nemlig sunn og 

trygg mat. 

 Plikt og tradisjon for å drive et gårdsbruk står ikke lenger like sterkt. Her er 5 av 9 nøytrale til 

denne årsaken, mens for  3 av 9 er dette en viktig årsak for å drive med jordbruk. For 1 

er dette veldig viktig årsak. 

Tilknyttinga til plassen står sterkt. 3 av 9 sier dette er en veldig viktig årsak, og 4 av 9 sier 

dette er en viktig årsak. 2 er nøytrale.  

På spørsmål om årsaken til å drive med jordbruk er å hindre at gården går ut av familien 

svarer 5 av 9 at dette er en viktig årsak. 2 er nøytrale, 1 sier dette er veldig uviktig, og 

1 sier dette er uviktig.  

Også lysten til å bestemme over eget arbeid er en viktig faktor for at man driver med 

jordbruk. 4 av 9 sier dette er veldig viktig, og 4 av 9 sier at dette er viktig. 

11.1.2 Leiejord:  

På spørsmål om det er jordeier eller jordleier som tar seg av vedlikehold av jorda er det er 

uten tvil den som leier jorda som har tar seg av vedlikehold av jorda. Det er et 

overraskende lavt ønske om å ha mulighet til å kjøpe jorda som gårdbruker nå leier, 

kun 2 av 7 som har svart på spørsmålet ønsker å kjøpe jorda om de fikk mulighet til 

det. 3 sier de er usikker mens to svarer klart nei. 

 Også på nydyrking er interessen ganske lav for å dyrke nytt. De som ønsker å kjøpe jord er 

de samme som vil dyrke nytt. Resten er enten usikker eller ikke interessert. Det som er 

interessant er at de som ønsker å kjøpe og nydyrke ikke er de med lengst vei til den 

dyrka marka de har tilgjengelig, og heller ikke har lang kjørevei som et problem.  

Det er ingen spesifikk sammenheng med planer om framtidig investering i forhold til ønsket 

om å kjøpe jord eller nydyrke. Av de to som ønsket å kjøpe jord har den ene planer om 

å investere i tradisjonell drift, mens den andre ikke skal investere og er fornøyd med 

dagens drift. 



11.1.3 Kjørevei:  

Lang kjørevei er et stadig tilbakevendende tema og er påpekt som en årsak til problemer med 

investering og utvikling i landbruket i ulike rapporter. På direkte spørsmål om lang 

kjørevei er en utfordring sier 5 av 9 at dette ikke er et problem. Det er stikk i strid med 

hva man ville forvente. Ser man litt nærmere på dette er det klart at beliggenhet har 

mye å si. På Spildra er ikke lang kjørevei et problem, og de som drifter der klarer seg 

stort sett med de arealene de har til sitt bruk. Det er også her de er mest fornøyd med 

egen drift og ikke har planer om investering. Det skal påpekes at gjennomsnittsalderen 

her er høy, og at de tidligere har gjort en del viktige investeringer i sin drift. 3 av 9 

svarer ja på spørsmål om lang kjørevei er en utfordring. 

 3 av brukene på fastland har en kjørevei til dyrka mark på over 10 km. 1 av disse har en 

kjørevei på mer enn 15 km og gjennomsnittlig kjørevei på mellom 10 og 15 km til 

dyrka mark. Dette er veldig lange avstander, og vil fort gå utover hvor mye tid man 

kan bruke og hvor hensiktsmessig det er økonomisk å bruke og å vedlikeholde denne 

dyrka marka. Det er likevel ikke de med lengst kjørevei som har et ønske om å 

nydyrke. Kun 1 av 3 sier klart ja til nydyrking. Temaet er drøftet i kapittelet om 

«nydyrking» 

Det er positivt å se at 7 av 9 bruk i drift faktisk ikke har mer enn 5 km i gjennomsnittlig 

kjørevei.  Det er 2 bruk som har mer enn 10 km gjennomsnittlig kjørevei til dyrka 

mark. Det er svært lang avstand når man skal gjødsle og høste inn grovfor med traktor. 

Det koster både tid og penger med så lang kjørevei.  

11.1.4 Rovdyr:  

For de som har problemer med rovdyr vil dette være svært krevende situasjon å være i. I 

Kvænangen svarer 2 av 9 gårdbrukere at de har problemer med rovdyr, og da jerv og 

gaupe. Det er klart at det er de med dyr på utmarksbeite som er utsatt for rovdyr. På 

Spildra er det ikke rovdyr, noe som vil si at det er svært få som er aktiv i dag som kan 

være plaget med rovdyr. Desto mer alvorlig er det at de få som driver med dette på 

fastland er så plaget. En av disse sier at problemet er såpass stort at det er avgjørende 

for videre drift. Det er jerv og gaupe som er oppgitt som et dokumentert problem. Det 

ble i 2018 tatt 36 sau og lam av gaupe i Kvænangen(rovbase.no/erstatning). Det er satt 

opp to forvaltningssoner for fredet rovvilt: A og B soner. Dette gjelder hver av artene 

jerv, gaupe og bjørn. I sone A er det satte et bestandsmål for antall ynglinger for den 



enkelte art. Sone B hensyntar beitedyr (se kap. Rovdyr). Kvænangen er B-sone og det 

skal i utgangspunktet ikke være rovdyr i kommunen. 

11.1.5 Målet med drifta:  

På spørsmål om hva som er målet med drifta svarer stort sett alle at det å få til gode 

driftsresultat som også gir god og sunn økonomi som igjen gjør at man kan betale 

gjeld. Det å kunne utvikle gården er viktig eller veldig viktig. I tillegg er det å ha en 

sikker jobb og trives med hverdagen sentrale mål med drifta til de fleste. Det å drive 

gård er krevende. Man skal kunne litt (og aller helst mye!) om utrolig mye forskjellig. 

Det er ikke alltid inntjeninga står i stil med alt arbeidet man gjør, og det å kjøpe seg 

hjelp er fort kostbart.  

11.1.6 Landbruksforvaltninga: 

På spørsmål om hva forvaltninga kan gjøre for at gårdbrukeren skal oppnå målet sitt er 

viktigheten av å følge opp regelverket i form av jord og konsesjonsloven viktig for 

mange av de som driver i dag. Det kommenteres også at regelverket er viktig for å 

sikre bosetting i utkanten av kommunen. En tettere oppfølging og det å være mer 

interessert i arbeidet som skjer ute på gårdene er viktig for flesteparten av de som 

drifter idag. Det er kommentert både i referansegruppa og i undersøkelsen at det 

savnes et større og sterkere faglig nettverk, men det ser ikke ut til at man forventer at 

landbruksforvaltninga skal ta seg av denne delen. Hvem tar ansvaret? Vil dette komme 

av seg selv om det blir flere drivere?  

11.1.7 Lokalpolitikk:  

Politisk ser det ut til å være et større krav fra gårdbrukerne. Politikk ser ut til å engasjere stort. 

Det ble stilt spørsmål om hva politikerne kan gjøre for at gårdbrukeren skal oppnå 

målet sitt. Det ble lagt fram 5 forslag som skulle bemerkes på en skala fra veldig 

uviktig til veldig viktig. Det ble også gitt mulighet til fritt å kommentere til dette 

spørsmålet. De 5 forslagene som ble lagt fram var:  

1. Framsnakke landbruket mer,  

2.  Ha større kunnskap om landbruket 

3. Vedta en landbruksplan 

4. Være tro mot en eventuell landbruksplan 

5. Sette sammen en tverrpolitisk «jordgruppe» som samarbeider for landbruket i 

kommunen 



På alle forslagene mente flertallet at dette var veldig viktig eller viktig for bondens hverdag. 

Spesielt punkt 2 «Å ha større kunnskap om landbruket» mente 6 av 9 var veldig viktig. 

Det kan se ut som at forutsigbarhet politisk og et uttalt ønske fra politikere om å satse mer på 

landbruket står sterkt hos de som driver i dag. Et annet viktig moment er at ord blir fulgt opp 

med handling fra politikernes side. Det at man politisk har en plan som støtter opp om sitt 

arbeid i hverdagen, og som kan legge føringer for landbruket virker å være veldig viktig for 

flertallet av de som driver i dag. En tverrpolitisk gruppe som jobber for jordbruket har vært 

prøvd i bla. Kvæfjord med veldig godt resultat. Her jobber forvaltning, politikere og bønder i 

samme retning og Kvæfjord er blitt en særdeles aktiv jordbrukskommune. 

På muligheten for å kommentere til dette punktet i undersøkelsen blir blant annet dette 

påpekt: «Kommunen har hatt som politikk å gjøre om landbruksområder og øvrige 

produksjonsbygder til fritidsområder ved å ikke bruke konsesjonsloven og jordloven aktivt til 

å sikre en spredt bosetning. Fjerning/sentralisering av grunnleggende tilbud som skole og 

barnehage er en trussel mot landbruket og øvrig privat næringsliv og bosetning i distriktene. 

Det haster med å få på plass tilbud dersom kommunen mener noe annet med dette prosjektet 

enn å finansiere prosjektstillinger som skal utrede forhold og problemstillinger som allerede 

er åpenbare.»  

Viktigheten av å bli sett og hørt påpekes også: «Man må bli enige om hva som er realistisk i 

Kvænangen, og hva vi har forutsetning for å drive i Kvænangen. Det er viktig å ha dialog 

med de som driver og høre med dem hvilke muligheter de ser, før man tar avgjørelser i de 

ulike sakene. Rekruttering til landbruket er noe som må prioriteres hvis vi skal ha vekst i 

denne sektoren.» 

11.1.8 Investeringsplaner:  

På spørsmål om de som driver i dag har investeringsplaner svarer 3 av 9 at de «har lyst, men 

tørr ikke satse med dagens økonomi». 3 av 9 er «fornøyd med dagens drift og har ikke behov 

for å investere», mens 3 av 9 «skal investere» enten i tradisjonell drift eller i en 

tilleggsnæring. Å investere koster selv om det finnes mange ordninger for støtte til dette, 

spesielt gjennom Innovasjon Norge.  

Det viktigste når man skal investere er å ha en realistisk driftsplan som tar hensyn både til de 

menneskelige ressursene (hva kan bonden gjøre selv, hva er lurt/ikke lurt at bonden gjør selv, 

hva har bonden av kunnskap, er det marked for å satse osv) og forhold rundt som 



arealgrunnlag, bygningsmasse, utstyr osv. Her er det mange instanser som kan hjelpe med 

trygge og fornuftige driftsplaner, og denne førfasen er det viktig å bruke tid på slik at man får 

en investering man kan håndtere og er fornøyd med. Det er ikke alltid at jo større jo bedre, 

noen ganger kan det være lurt å skynde seg langsomt (uten at man skal stoppe helt opp!).  

Det er muligheter for de som vil og kan satse. Som en av gårdbrukerne sier i en kommentar: 

Landbruket har relativt gode naturgitte forutsetninger for å kunne være en kontinuitetsbærer 

for bosetning og næringsliv i Kvænangen.  Problemet ligger hovedsakelig i forvaltning av 

eierstruktur og politikken i kommunen. Gårdene må gjøres tilgjengelig for folk som vil drive 

landbruk, og boliger må bli tilgjengelige som boliger. Det må sørges for gode og forutsigbare 

tilbud spesielt innenfor skole og barnehage for å gjøre det attraktivt og mulig å bo i 

distriktene igjen.  Kvænangen har et stort potensiale innenfor nisjeproduksjon av 

jordbruksvarer og bedre utnyttelse av skogen og utmarksressursene til beite, vedproduksjon 

og nisjeprodukter. Å kombinere landbruk med tilleggsnæringer som snørydding, salg av ved, 

håndverktjenester, fiske m.m. gjør det mulig å drive små gårder i Kvænangen. Dette er 

driftsformen som har befolket Kvænangen oppigjennom tiden, og er faktisk enda ganske 

vanlig. 

Muligheten for kombinasjonsjordbruk og tilleggsnæring er kommentert av flere: Det kan se ut 

til at det er vanskelig å satse på store bruk i Kvænangen, pga små bruk og behovet for 

investeringer er enorme. Vår erfaring er at det er gode muligheter for bær- og 

grønnsaksproduksjon. Slik produksjon krever ikke så store områder. Lokal- og ren mat er en 

nisje som er i vinden nå, og det er ikke vanskelig å få solgt produktene. Kanskje man i 

Kvænangen burde satse mer på dyrking av mat, og samtidig satse distribusjonsleddet, f.eks. at 

produsentene etablerer felles mottaksstasjon som selger produktene videre. En moderne 

Fiskarbonde - modernisering av kombinasjonsdrift basert på de tilgjengelige ressurser- vil 

kanskje være en måte å snu den negative trenden med nedlegging av landbruk i vår kommune. 

11.1.9 Skogsdrift: 

Skog er en ressurs i kommunen. Men det er svært få som bruker skogen kommersielt lengere. 

Samtidig så er stående volum og tilveksten sterk økende. Ressursene øker derfor, og det vil gi 

grunnlag for større utnyttelse i framtida. På spørsmål om hvilke tanker gårdbrukerne har om 

skogen på eiendommen ønsker 6 av 9 å kun bruke skogen til uttak av brensel til eget bruk, 

jakt og rekreasjon. 2 av 9 ønsker i tillegg å produsere ved, materiale og/eller tømmer for salg. 



Det er lite interesse for investeringer i skogen. Kun en av gårdbrukerne ser for seg flere tiltak 

for investering i skog, og da i form av plante barskog, lauvrydding i plantefelt, 

avstandsregulering og tynning av barskog og lauvskog, samt opprusting og/eller bygging av 

skogsvei. Som investering i skog er også hyttetomter nevnt, samt investering i utstyr for 

næringsmessig skogsdrift. 

11.1.10 Landbruksnæringas oppfatning av hvordan de blir sett på:  

Det ble i undersøkelsen spurt om gårdbrukernes syn på hvordan folk generelt i kommunen ser 

på landbruket. Det er de i næringa som lever med folks oppfatning av landbruket, og det er 

også de som kanskje tar dette med seg videre. Enten i form av å bli backa opp, eller bli 

nedslått av. Hvordan de som er aktive gårdbrukere i dag vil oppleve folk rundt næringa vil 

variere svært, både fordi folk er forskjellige og tolker ting forskjellig. Det er uansett 

interessant å se om det er mye lik oppfatning. Det ble i denne spørreundersøkelsen satt opp 7 

ulike påstander dom bøndene skulle rangere i fem ulike kategorier fra veldig uenig til veldig 

enig i.  

 Påstand 1: De fleste bryr seg ikke om landbruket. Her var det ganske lik oppfatning 

hvor 6 av 9 var delvis enig, 2 veldig enig eller nøytral, mens kun 1 var veldig uenig i 

påstanden. Det å bli sett er svært viktig for alle. Når det man driver med oppleves som 

noe som folk flest ikke bryr seg om, eller ser viktigheten av, kan dette fort gå utover 

både motivasjon og ønske om videre drift. Maten man kjøper på butikken er den 

maten bøndene står opp hver dag for å produsere. I et lite samfunn som Kvænangen, 

hvor man tross alt er ganske tett på både naturen og produksjonsarealene er det synd at 

det er en oppfatning av at de fleste ikke bryr seg om landbruket. 

 Påstand 2: De fleste snakker ned jordbruket og mener vi (bøndene, red.anm) snylter 

på samfunnet. Her var det litt mer sprik i oppfatningen til gårdbrukerne. Her var det 

jevn fordeling i alle kategoriene.  2 av 9 var nøytrale til påstanden, 2 var veldig enig, 2 

var delvis uenig og 2 var delvis enig, 1av 9 var veldig uenig. Uansett er det synd at det 

er flere aktive gårdbrukere som går med følelsen av at oppfatningen av deres arbeid 

ikke er viktig og at det er et arbeid som snylter på samfunnet. Det er kun en som er 

veldig uenig i denne påstanden. 

 Påstand 3: Folk flest i kommunen ser ikke meningen i å drive med jordbruk, og mener 

maten kan importeres fra utlandet. Her er 4 av 9 Delvis uenig, 2 av 9 delvis enig, 

mens de 3 siste er spredt på de resterende kategoriene Nøytral, Veldig enig og veldig 

uenig.  



 Påstand 4: Dyrka mark har vi ikke bruk for, og den kan bygges ned. Her 4 av 9 delvis 

eller veldig uenig, 3 er nøytrale og kun 2 er delvis enig. Det virker som at de fleste 

aktive gårdbrukerne dermed har et forholdsvis positivt inntrykk av at dyrka marka blir 

brukt og at det fortsatt er verdi i at dyrka mark blir brukt til grasproduksjon og ikke 

omdisponert. 

 Påstand 5: De fleste i kommunen ønsker et solid landbruk i hele kommunen. På denne 

påstanden er de fleste (6 av 9) på øvre del av skalaen, fra Nøytral til delvis enig og 

veldig enig. 3 av 9 er delvis uenig. At det generelt er en 

oppfatning i næringa av at mange ønsker et solid landbruk 

i hele kommunen er positivt.  Det har nok også mye å si 

for både videre satsing og neste generasjon at de som 

driver i dag tross alt har en følelse av at det de driver med 

er noe som er ønsket av befolkningen rundt. 

 Påstand 6: De fleste i kommunen ser verdien i å drive med 

landbruk, og ser det som en sikkerhet i forhold til 

selvforsyningsgraden. Til denne påstanden stiller 5 av 9 

seg nøytral. 1 av 9 er veldig enig eller delvis uenig og 2 er 

delvis enig. Her er det ingen som direkte er uenig i 

påstanden. Det har vært mye snakk i medier om 

selvforsyningsgraden i Norge, og selv om Kvænangen 

ikke er av de stor landbrukskommunene i Norge, så er 

likevel drifta her like viktig som andre plasser. Det har i en 

tørkesommer som sommeren 2018 vist seg at det nordlige landbruket i Nord-Troms og 

Finnmark er viktige, da det kan se ut som at varmere klima slår ut mer positivt i 

landbruket i nordområdene enn lenger sør.  

 Påstand 7: Folk i kommunen setter pris på at dyrka mark blir holdt i god hevd og at 

det fortsatt er gårdsbruk i drift i kommunen. Til denne påstanden er 5 av 9 delvis enig, 

1 av 9 veldig enig, 2 av 9 er nøytral, 1 av 9 delvis uenig. Det er veldig bra at flertallet 

av dagens gårdbrukere svarer at de er veldig eller delvis enig i denne påstanden. Til 

tross for at flere gårdbrukere opplever at folk flest ikke bryr seg oppleves det likevel 

som om folk setter pris på at det er noen som slår jorda og driver gård i kommunen. 

Selvforsyningsgraden beskriver 

hvor stor andel av 

matvareforbruket som kommer 

fra norsk produksjon av 

jordbruksprodukter og fisk. De 

siste årene har 

selvforsyningsgraden ligget i 

underkant av 50 prosent. (Store 

deler av fiskeproduksjonen i Norge 

eksporteres, og inngår dermed 

ikke i selvforsyningsgraden) 

Dersom man bare inkluderer 

maten som er produsert på norsk 

fôr, synker selvforsyningsgraden 

til omtrent 40 prosent. 

(www.landbruk.no) 



11.1.11 Generasjonsskifte:  

For at landbruket skal driftes videre må det være noen som er interessert i å drive 

eiendommene videre og fortsatt ha et ønske om drift. Neste generasjon er avgjørende for et 

fortsatt aktivt landbruksmiljø i kommunen.  

Blant de som driver aktivt i dag svarer 2 av 9 ja til at de har noen som er interessert i å drive 

gården videre ved et generasjonsskifte.  5 av 9 usikker på om det er noen som er interessert i å 

drive gården videre ved et generasjonsskifte, og 2 av 9 svarer nei.  

Dette er et springende punkt for videre landbruksdrift i kommunen. Kunnskap og interesse for 

landbruket er avgjørende for å få folk til å ville satse. Følelser for plassen er viktige årsaker til 

at det blir drevet gårdsdrift i dag. Viktigheten av å skape gode følelser for plassen, arbeidet, 

mulighetene, friheten det tross alt gir å drive gård er verdier som er nevnt som viktige for 

dagens drivere og som må forvaltes videre både til de som er barn og slektninger til de som 

driver i dag, men også barn og voksne som bor i kommunen. Her har også næringa selv et 

stort ansvar for å formidle landbruket på en god måte, både ved å invitere inn, framsnakke 

næringa og tørre å være stolt av sitt eget arbeid. Som en av gårdbrukerne kommenterer i 

undersøkelsen: «Framsnakking allerede i barneskole om kombinæring som en mulighetens 

arbeidsplass for å kunne bo i kommunen.» Allerede i barnehagen burde man begynne med å 

bli kjent med landbruksnæringa og framsnakke landbruket. 

 Hvor godt kjenner barn og unge i Kvænangen til landbruket og mulighetene som ligger der?   

Janteloven kan noen ganger stå sterkt, og da er det særdeles viktig med en samla næring som 

kan stå imot og samtidig også ta imot de som vil drive med landbruk. Det er viktig å backe 

opp om næringa, framsnakke og være stolt over at landbruket finnes i kommunen. Inviter, 

snakk og lytt!  

11.1.12 Begrensninger for nysatsing i Kvænangen kommune: 

En av hovedoppgavene til rapporten er å se på årsaker som er begrensende for nysatsing i 

kommunen. Næringa selv fikk gi sine synspunkter på dette. 

11 påstander for begrensninger ble listet opp, og gårdbrukerne skulle si om de var veldig 

uenig, delvis uenig, nøytral, delvis enig eller veldig enig. 

 Påstand 1: Den lokale politikken er begrensende for nysatsing i landbruket. Her viser 

det seg igjen at den lokale politikken er viktig for dagens gårdbrukere. 5 av 9 veldig 

enig i at den lokale politikken er begrensende for nysatsing i landbruket. 3 av 9 er 



delvis enig i dette og 1 er nøytral. Hvis man ser på hva som er besvart under tema 

politikk så gjenspeiler dette seg under denne påstanden. Lokal politikk ER viktig for 

dagens gårdbrukere. Det er her ikke gått videre inn på hva i lokalpolitikken som er 

begrensningen, men at dette er et tydelig signal til politikere om at den lokale 

politikken er viktig. 

 Påstand 2: Den nasjonale politikken er begrensende for nysatsing i landbruket. Også 

her er det ganske stor enighet om at den nasjonale politikken er begrensende for 

nysatsing. 4 av 9 er veldig enig i denne påstanden, 4 av 9 er delvis enig, mens 1 er 

nøytral. Den nasjonale politikken er det ikke så veldig enkelt å få gjort så mye med i 

en håndvending, men her må man også se på hva man har av ressurser for å få påvirket 

dette. Gjennom lokalpolitikken har man muligheter for å påvirke oppover i systemet. 

Man kan ta kontakt med «sine» representanter på stortinget. I Kvænangen har man 

også pdd leder for Troms Bondelag, det er også medlemmer av Bonde- og 

småbrukerlaget i kommunen, og ved en samkjøring av disse og kanskje 

nabokommuner som har like utfordringer er det helt klart mulighet for å nå opp. Det 

krever jobb, men muligheten er der. 

 Påstand 3: Liten kjennskap til tilskuddsordninger, rådgiverapparat mm er 

begrensende for nysatsing i landbruket. 4 av 9 stiller seg nøytral, 2 er veldig uenig, 1 

er delvis uenig og 2 er delvis enig. Dette sier nok noe om at de som driver dag har 

kjennskap til de ordningene som finnes. Det er et håp at de er med på å 

videreformidler dette til de som skal inn i yrket eller tenker på det. Det kan da også se 

ut som om de har fått den hjelpen de trenger for å finne fram til ulike ordninger som 

finnes.  

 Påstand 4: Vanskelig eiendomsstruktur er begrensende for nysatsing i landbruket. 5 

av 9 stiller seg nøytral til dette, 3 er delvis enig og 1 er delvis uenig. Det kan både bety 

at de som driver i dag har fått tak i den jorda de trenger for å drive sitt bruk, eller at 

dette er et mindre problem enn man skulle tro fordi tilgangen til jord er såpass stor når 

det er mye tilgang til jord. 

 Påstand 5: Begrensede ressurser innfor forvaltningen er begrensende for nysatsing i 

landbruket. Her svarer hele 7 av 9 at de stiller seg nøytral til denne påstanden. 2 sier 

seg delvis enig. Det kan virke som at næringa får den hjelpa de har behov for. Hvor 

mye man bruker landbruksforvaltninga variere nok fra gårdbruker til gårdbruker. I 

hovedsak er det forvaltning av tilskuddsordninger som produksjonstilskudd, RMP og 



SMIL, og ved en eventuell søknad til IN som gjør at man er i kontakt med 

forvaltninga. Eventuelt ved en delingssak, eller nydyrking. I Kvænangen er det 1 

person i landbruksforvaltninga som jobber i 100 % stilling. I tillegg så har kommunen 

et interkommunalt samarbeid på skog der Kvænangen bidrar med 5% av stillinga som 

Skogbrukssjef i Finnmark og Kvænangen. Landbrukskonsulenten har også svært 

mange andre arbeidsoppgaver utenom landbruket som krever mye.  

 Påstand 6: Janteloven, og det at få ønsker at man skal lykkes er begrensende for 

nystatsing i landbruket. 5av 9 stiller seg nøytral til denne påstanden, 2 er veldig enig 

og 2 delvis uenig. Janteloven er en seig lov å avskaffe. I de tilfeller den er sterkt 

tilstede kan den fort bli en stor begrensning for videre og ny satsing i landbruket. Her 

er det viktig at alle er sitt ansvar bevist i å la denne «loven» ligge ubrukt. 

 Påstand 7: Svak kultur i kommunen på gründervirksomhet er begrensende for 

nysatsing i landbruket. 4 av 9 er veldig enig i denne påstanden og 2 av 9 er delvis 

enig. Å tørre, å ville, å ønske, og å ha folk rundt en som heier deg fram er viktig for at 

man skal komme i gang. Å starte opp er tøft. Det er mye å finne ut av, det koster tid og 

penger, og har man tid har man gjerne ikke penger, har man penger har man gjerne 

ikke tid. Her er det viktig at når noen vil prøve, at man får den hjelpen man trenger når 

man trenger den. I tillegg til at man må innse at ting tar tid. Gründerkultur blir skapt 

helt fra barnehage av, og det er nå mer satsing på dette blant annet i skolen. Ofte er 

bønder gode grundere, fordi de MÅ. Inntjeningen kan innimellom være lav, og for å 

finne fram til nye og effektive løsninger må de tenke nytt. I tillegg er man en 

tusenkunstner i bondeyrket; man skal kunne litt om veldig mye forskjellig, noe som 

fort gjør at man ser overføringsverdier. Selv om det i noen tilfeller kan 

arbeidsmengden føre til det motsatte; at man ikke har tid til nye løsninger men gjør det 

slik man alltid har gjort det fordi da vet man hva man har og får.  

 Påstand 8: Manglende landbruksfaglig miljø er begrensende for nysatsing i 

landbruket. Manglende landbruksfaglig miljø er blant annet nevnt i referansegruppa 

som et savn. Når det blir færre gårdbrukere som driver aktivt blir også miljøet mindre, 

og det blir vanskelig å ha et stabilt miljø. Det blir også få personer å fordele ansvaret 

på. 4 av 9 mener dette er en veldig viktig begrensning for nysatsing,2 er delvis enig. Er 

det ikke noe miljø, er det heller ikke et miljø for nye å komme inn i, og man må 

dermed finne ut av alt selv og blir fort stående alene. 3 av 9 stiller seg nøytral til 

påstanden. 



 Påstand 9: Vanskeligheter i forhold til logistikk og tjenester. Lange avstander til 

veterinær, felleskjøp, slakteri, avløser o.l er begrensende for nysatsing i landbruket. 

Dette var også noe som ble nevnt i referansegruppa. I spørreundersøkelsen er 3 av 9 

veldig enig og 2 av 9 delvis enig i at dette er begrensende for nysatsing. 3 stiller seg 

nøytral og 1 er delvis uenig. Det å måtte bruke en hel arbeidsdag på å få tak i noe vitalt 

man trenger på eksempelvis Felleskjøpet er frustrerende spesielt i de travle årstidene 

som våronn og slått hvor alt skjer på en gang, spesielt her i nord hvor sesongene er 

korte og mye skal rekkes på kort tid. Her er det kanskje muligheter for noen å skape 

seg en arbeidsplass, med et landbrukslager? Veterinærkontor? 

 Påstand 10: Nedlegging av tjenester (skole, barnehage, kollektivtrafikk, butikker mm) 

fører til at folk mister troen på å bo og på å satse på en framtid i Kvænangen, og 

dermed også en begrensende årsak for nysatsing i landbruket. I spørreundersøkelsen 

er det forholdsvis klar tale når 6 av 9 er veldig enig i denne påstanden. 1 er delvis enig, 

1 stiller seg nøytral og 1 er delvis uenig. Her er man inne på lokal politikk, som 

påvirker et helt samfunn på godt og vondt. Denne påstanden er drøftet videre under 

kapitelet «Samfunnet rundt, distriktet i en distriktskommune». 

 Påstand 11: Vanskeligheter med å få hjelp til å starte opp er en begrensende årsak til 

nysatsing i landbruket.  Nå er det i påstanden ikke spesifisert hvor/hvem den hjelpen 

skulle komme fra, så et noe unøyaktig spørsmål. Men det er 2 av 9 som er veldig enig 

og 3 av 9 som har svart seg delvis enig. 2 er delvis uenig og 2 er nøytrale til påstanden. 

Det å vite hvor man kan få hjelp til å satse, hvem man kan kontakte og eventuelt få 

hjelp til det man behøver hjelp til i den fasen man er i er viktig for å klare å holde 

framdrift i prosjekter.  

11.2 Spørreundersøkelse gruppe B, C og D 

Det ble også opprettet spørreundersøkelse for tre grupper til:  

B. Neste generasjon (6 svar) 

C. De som har drevet gård, men nå lagt ned (6 svar) 

D. De som har overtatt en landbrukseiendom men ikke drevet eiendommen selv 

(14 svar)  

11.2.1 Gruppe B, Neste Generasjon:  

Av de som har svart har 4 av 6 ser ut til å ønske å overta. 2 av 4 er usikker. Av de svarte er det 

2 som kan overta bruk i drift, mens 4 har ingen spesifikk drift på gården. 5 av 6 svarte er over 



konsesjonsgrensa på 35 daa dyrka mark, og har dermed også boplikt på gården ved en 

overdragelse.  

Flertallet av disse vil ikke selge eiendommen de kan overta og har et ønske om å bruke 

eiendommen til ulike former for drift. Det er nevnt blant annet turisme, grønnsaker, skogbruk, 

lokalmatutsalg. For å øke sjansen for at disse overtar og vil drive er det viktig å vise at det er 

engasjement for landbruket i kommunen, vise at det er muligheter og at man satser på 

landbruket. Får man disse 6 til å overta og starte/fortsette drift på disse 

landbrukseiendommene så har man allerede der gjort en god jobb. Bare det at de har svart på 

undersøkelsen viser at de følger med og vil bidra.  

 Annen næring på eiendommen: På spørsmål om de ønsker å starte opp med «annen 

næring» på gården svarer 5 av 6 ja på minst et av alternativene. Det er bra å se at det er 

planer og drømmer om å få til noe hos de som ønsker å overta. 

 Landbruksforvaltninga: I forhold til forvaltninga kan det se ut som at det er veldig 

viktig for de som skal overta at landbruksforvaltninga følger opp lovverket på en 

helhetlig og lik måte.  Som kommentar er det fremhevet en forventning av at 

landbruksforvaltninga aktivt søker ny kunnskap og at de er kreative og hjelpsomme, 

og at man blir tatt på alvor ved en henvendelse.  

 Lokalpolitikk: Igjen ser det ut til politikk engasjerer. På spørsmål om forventninger 

til lokalpolitikere i kommunen er tendensen på svarene helt klare på at det er viktig og 

veldig viktig at de arbeider for et godt og sterkt landbruksmiljø, god kjennskap til 

landbruket og dets virkemidler og at de er tydelige og langsiktige i sine vedtak og 

avgjørelser for landbruket. Som kommentar er det nevnt et ønske om at landbruket blir 

tatt seriøst, og at man trenger politikerne mer på banen for landbruket i kommunen. 

Vern av landbruksarealer er nevnt, samt det å stramme inn på fritidsbebyggelse.  

 Årsak til oppstart: Årsaker til at neste generasjon ønsker å starte opp er muligheten 

til å jobbe nært naturen. Det sier noe om et stort engasjement for naturene og 

ressursene som ligger der. Det å bygge opp under dette ønsket kan være en vei å gå. 

Hva med bålseminar for de som ønsker å overta? 

 Tiltak som er viktig for å skulle overta gård: På spørsmål om hvilke tiltak som er 

viktig i forhold til å skulle overta gården er stabilitet i forhold til at man har barnehage 

og barneskole i nærmiljøet veldig viktig. Her er tendensen klar; satser man på 

utkantene så satser man også på landbruket og de mulighetene som ligger der! Et 



annet viktig tiltak er mulighet for lønnet arbeid utenfor gården. Det var veldig viktig 

eller viktig for 5 av 6, og faktisk gjennomgående viktigere enn om partner har 

mulighet for lønnet arbeid.  

Det kan gi en pekepinne om usikkerheten i forhold til hvilken inntjening man kan få til 

på det bruket man skal drifte, og at om man skal ta sjansen på å overta må man vite at 

man har noe å falle tilbake på. Det å ha økonomisk mulighet for nybygg, 

modernisering eller utvidelse av bruket er veldig viktig og viktig for alle de som 

svarte, også på tiltak som å ha mulighet for å skaffe finansiering til kjøp av 

eiendommen er veldig viktig.  Igjen er økonomien et springende punkt. Her trengs det 

informasjon ut for å vise hvilke muligheter man har for å få økonomisk hjelp i en 

oppstartsfase!  

Det er likevel kun 1 av 6 som har tiltaket veiledning i forhold til eierskifte som veldig 

viktig. Resten ser ikke behov for dette, men ser på muligheten for jevnlig 

kompetanseheving i nærheten av gården som viktig. 5 av 6 var også veldig enig eller 

delvis enig i at en av de største utfordringene var å få til lønnsom drift. For flere var 

det å få tak i nok areal innen rimelig avstand til utvidelse av drifta veldig viktig, 

likevel var det ingen som så på det å ha et begrenset arealgrunnlag som en utfordring 

ved å drive gård.  

Det viser seg i flere driftsgarnskinger at det å få til lønnsom drift også er 

personavhengig og bestemmes av hvilke valg man tar for sin drift. Det er stor forskjell 

på de 25 % beste og de 25% dårligste brukene i landet.  

 Påstand: «Nedlegging av tjenester som skole, barnehage, kollektivtrafikk, 

butikker fører til at folk mister troen på å bo og satse på en fremtid i 

Kvænangen» har alle svart veldig enig. Dette er signal verdt å ta med seg. Spesielt 

nærhet til skole og barnehage kan være avgjørende for mange småbarnsfamilier når 

man ønsker å bosette seg. I Kvænangen er de fleste landbrukseiendommer utenfor 

sentrumskjernen, og skoler og barnehager i utkanten er blitt lagt ned de siste årene.  

Sammenhengen her med påstanden om at «Det er enklere og tryggere å få seg jobb 

andre plasser» hvor 5 av 6 er veldig enig gir nok utslag i en usikkerhet på hva man kan 

stole på av opprettholdelse av offentlige tjenester, arbeidsmuligheter m.m. Dette er 

drøftet noe mer i kapittelet «Samfunnet rundt, distriktet i en distriktskommune»  

 



11.2.2 Gruppe C; de som har drevet gård men nå lagt ned 

I denne gruppa var det også kun 6 som svarte. Heller ikke her har man sikker statistikk for 

noe, men man kan se tendenser. Alle de svarte er over 55 år. Med eiendommer på 100-

1000daa og over 1000daa er det store eiendommer som ikke er i drift. Av dette er mye skog, 

og kun 2 av 6 leier ut dyrka mark. Produksjonene var hovedsakelig melk og sau, og 

nedleggelsene skjedde spredt fra 1990-2010. 

 Hvorfor drive gård: Årsaker til at de ville drive gårdsbruk er ganske lik neste 

generasjon i dag. Interesse for arbeidet og tilknytting til plassen var viktige årsaker til 

å drive gård. Plikt og tradisjon sto nok noe sterkere i denne gruppa, samt det at ikke 

gården gikk ut av familien, i tillegg var ønske om å bestemme over eget arbeid viktig 

for flere.  

 Årsaker til nedleggelse: Årsaker til nedleggelse gir en noe uklar tendens. Økonomi er 

viktig årsak for de fleste. Økonomisk utfordrende virket ikke til å være et stort 

problem, men lav inntjening var desto viktigere årsak til nedleggelse. Hverken 

problemer med ferie og fritid, behov for innvesteringer eller interesse for å overta fra 

neste generasjon var tydelige årsaker til nedleggelse, men spenner fra veldig viktig til 

veldig uviktig som årsak. Helseproblemer var noe av det som ble nevnt i kommentarer 

som årsak til nedleggelse.  

Vanskeligheter med tjenester som veterinær, maskinservice, avløsermuligheter, 

slakteri mm ser ikke ut til å være årsaker til nedleggelse. Her er det viktig å huske at 

da disse drev var det et mye større miljø rundt landbruket, og mye mulig lettere å få 

tak i folk som både kunne og ville stille opp, samt at man kunne samkjøre service mm. 

Det at nabobruket ikke var så langt unna fordi man var flere som drev i samme område 

var nok i mange tilfeller også til god hjelp.  

Det som er interessant er at ved spørsmål om årsak til nedleggelse var det at ingen 

kunne eller ville overta ikke var det avgjørende for nedleggelse. Ser man dette i lys av 

landbruksbarometeret for 2019 utført av Agri Analyse hvor 83% av bøndene sier de 

trives med jobben, men kun 41% vil anbefale unge å velge bondeyrket, så kan noe av 

forklaringa ligge her.  

 Landbruksforvaltninga: i forhold til landbruksforvaltninga ser det ut til at det er lite 

de kunne gjort for fortsatt drift. De fleste tiltakene blir møtt med nøytral holdning. 

Tiltak som tettere oppfølging og mer faglige arrangement er det 2 av 6 som er delvis 

enig i kunne hjulpet.  



 Lokalpolitikk: igjen er politikk noe som engasjerer. Det virker som et savn fra 

næringa at det politisk burde hatt en større enighet om å satse på landbruket i 

kommunen. Et planverk som la trygge og gode føringer for satsingen på landbruket i 

kommunen er satt som veldig viktig av de som har svart på undersøkelsen. For 

landbruket er sommersesongen avgjørende for drifta. Man er avhengig av gode 

værforhold for å ha et godt fòrgrunnlag for vinteren. Mye av det man gjør styres av 

været. I en slik usikkerhet kan det nok ofte føles viktig at andre rammer rundt drifta er 

trygge og forutsigbare.  

 Oppstart: det er kun en av de spurte som ønsker å starte opp igjen, men da under 

forutsetning av at man ikke trenger å ha lønnet arbeid utenom gården. Høy alder på de 

svarte har nok også sitt å si for at det ikke er så mange som har ønsker om å starte opp 

igjen. Flere vil beholde eiendommen slik den er og håper barn/barnebarn vil overta 

etter hvert.  

 Salg/forpakting: En ønsker å selge, og en kunne tenke seg å leie ut både fjøs, hus og 

jord ved anledning. Her kan det være viktig å få formidla ut denne informasjonen, slik 

at de som ønsker å kjøpe eller forpakte kan få mulighet til det. Det kan også se ut til at 

langtidsleie (i denne undersøkelsen over 5 år), skremmer flere fra å leie ut med 

kontrakt. Det er synd om dette er avgjørende for om jorda blir brukt eller ikke.  

 Samfunnet rundt: også i denne gruppa er de forholdsvis enige om at nedleggelse av 

offentlige tjenester som skole, bhg samt butikk og kollektivtrafikk fører til at folk 

mister troen på å satse på en fremtid i Kvænangen. 4 av 6 er delvis eller veldig enig i 

denne påstanden.  

Om påstanden «Det er enklere og trygger å ta jobb andre plasser» er det delte 

meninger. Her har alle svart ulike svar.  

 

11.2.3 Gruppe D: De som har overtatt en landbrukseiendom men ikke drevet eiendommen 

selv 

I denne gruppa kom det inn over dobbelt så mange svar enn i de to forgående gruppene. 

14 svar kom inn. Aldersspennet ligger fra 34 til 84 år. 7 av de svarte bor på eiendommen, 

og 7 av de svarte har ikke bostedsadresse på eiendommen.  Av de svarte er det kun 4 

eiendommer som har mer enn 35 daa dyrka mark (arealgrensa som utløser en eventuell 

boplikt).  



 Bruk av eiendommen; av 14 svarte er det kun 2 som leier ut dyrka mark, og de to 

som leier ut har kun muntlig avtale. Om det er et ønske fra utleier eller leier vites 

ikke. Noen begrunner det at det ikke leies ut med at det ikke er interesse for å leie. 

Lange avstander, små jorder som er vanskelig å drive eller jorder som er 

kostnadskrevende å sette i stand kan gjøre at det er lite interesse for å leie jorda. 

Driveplikt har jordeier likevel. 

 Antall eiere: 9 av eiendommene har kun en eier. De resterende er et sameie og har 

fra 2 -10 eiere. Det som kan være interessant her er at flere eiere har forholdsvis 

høy alder, og at ved et eierskifte kan det fort bli mange eiendommer med flere 

eiere. Her kan det være viktig at man snakker om dette og lager avtaler med sine 

barn om hvordan det blir ved et eierskifte. Her kan kommunen ved 

landbruksforvaltninga og byggesaksbehandler ha informasjonsmøter om hvordan 

man kan håndtere slike situasjoner.  

 Planer for eiendommen: Flertallet av de spurte har planer for eiendommen. 

Mange ønsker å utvikle eiendommen, både i form av turisme, grønnsaker, bær, 

ulike dyrehold, bruk av skogen og restaurering av driftsbygning. Hva som skal til 

for at disse skal realisere planene sine er usikkert. Men informasjon om 

mulighetene og hjelpemidler som finnes ved en oppstart kan være en god start.  

 Salg: to av de som svarte sier de kunne solgt eiendommen til noen som var 

interessert i å drive gården. En er usikker. Disse tre eiendommene er i dag i bruk 

som feriehus/plass. De resterende ønsker ikke å selge sin eiendom. 6 av 14 håper 

at barna en dag vil bo og drive eiendommen, og angir dette som grunn for at de 

ikke ønsker å selge. Følelser for plassen er også satt opp som argument for at det 

ikke er ønske om å selge. 

 Kjennskap til lovverket: 11 av 14 sier de kjenner til driveplikten i jordloven. En 

er usikker, og en sier nei til kjennskap. 12 av 14 sier de kjenner til bestemmelsene i 

konsesjonsloven. En sier nei til kjennskap til konsesjonslovens bestemmelser. Ut 

ifra svarene så ser det ut til at mange har kjennskap til forvaltningslovverket. Hvor 

godt de kjenner innholdet i lovverket vites ikke. 

 

 



12 Muligheter: 

Kvænangen har et stort potensiale på utvikling av landbruket på ulike nivå og innenfor ulike 

felt. Her er det listet opp de mest nærliggende satsingsområdene basert på hva som er kommet 

fram av planer og interesser i spørreundersøkelsen, samt sett i en sammenheng med hvilke 

ressurser og behov som finnes i kommunen.  

12.1 Hva trengs for å starte opp? 

Det krever en del både det å skulle starte opp og det å overta. Men selv om det er krevende er 

det også veldig spennende å skulle skape seg noe nytt og eget.  Det å skulle sette opp en 

kostnadsramme i dette prosjektet som en «fasit» for å starte opp er veldig vanskelig. Både de 

ressursene man har i form av kompetanse, bygninger, jord, dyr, samarbeidspartnere osv er så 

ulik fra person til person at det vil være umulig å sette et tall på.  

Det anbefales å få satt opp en individuell driftsplan for sin gård og helst i samarbeid med noen 

som kan dette. Det er alltid vil være nyttig å diskutere ulike løsninger med andre som har god 

kompetanse på det området man ønsker å satse på, og også diskutere med de som har den 

kompetansen man selv ikke har. 

 Det å besøke og snakke med andre som har gjort noe lignende er svært nyttig. I tillegg må 

man sette seg inn i det gjeldende regelverket for det man ønsker å starte med, eller overta. Det 

er krevende å skulle starte opp og å gjøre noe man ikke har gjort før, men det er også veldig 

spennende. Man lærer mye, og får kanskje til å oppfylle en drøm. Eller at drømmen viser seg 

å være noe helt annet enn det man først hadde trodd.  

Det er flere plasser man kan få god hjelp til sitt prosjekt. Kommunen skal ha kompetanse på 

ulike virkemidler og gjeldende lover og regler. De er også førstelinjetjenesten til Innovasjon 

Norge, som har flere tilskudds og lånemuligheter, samt flere ulike kurs, seminarer mm. De har 

også god kjennskap til prosjekter fra tidligere og pågående prosjekt.  

Norsk Landbruksrådgiving har særlig god kompetanse på jordbruket, og kan både lage 

driftsplaner, taksere eiendommer, utarbeide byggtegninger, ta jordprøver, gi veivalgsråd samt 

mye mer som kan være nyttig i en oppstartsfase og i et videre arbeid. 

De ulike samvirkeorganisasjonene som Felleskjøpet, Nortura og Tine har også dyktige 

rådgivere innenfor sine fagfelt, og disse kan man kontakte for råd, driftsplaner, byggtegninger 

mm.  



Alle de nevnte organisasjonene, samt andre private rådgiverapparat tar betalt for sine 

tjenester. Det er mulig å søke Innovasjon Norge om midler til denne veiledning. 

12.2 Arktisk landbruk: 

Det er potensiale for økt verdiskaping fra det arktiske landbruket. Sterke trender skaper 

betalingsvilje for produkter som skiller seg ut på smak, sunnhet, produksjonsmetode eller 

historie. Etter en generasjon med pris- og effektivitetspress har markedet endret reglene. 

Satsing under paraplyen «arktisk kvalitet» kan gi en større samla verdiskaping i landbruket, 

den vil understøtte reiselivsnæringen og kunne bidra til et mer offensivt og attraktivt bilde av 

næringen (Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025) 

Det å få til å utnytte potensialet for hvor man ligger og kan hente ut merverdi på stedegne 

egenskaper er viktig for å hente ut en god pris på det man selger. Både i form av opplevelser, 

lokalmat, lokale produkter mm. Det viser seg også at de som klarer å samarbeide har større 

sjanse for å lykkes enn de som ikke gjør det.  

12.3 Lokalmat og lokale produkter:  

Den store ressursen som blant annet utmarksbeite gir Kvænangen kommune gir også gode 

muligheter for å spesialmerke lokale produkter.  

Et studie gjort av Bioforsk viser at både melkekyr og lam som 

har beita på fjellbeite får egenskaper i melk og kjøtt som ikke er 

hos dyr som er blitt fora på silo og kraftfor. Blant annet omega-3 

økte både i melk fra ku og kjøtt fra lam. 

Matprodukter produsert på fjellbeiter resulterte i produkter med 

et høyere innhold av gunstige fettsyrer og antioksidanter. 

Kontrollgruppen med produkter fra Tine, og lam som ble 

sluttfora med silo og kraftfor, viste et lavere innhold av disse 

stoffene. Disse viktige terroir-egenskapene utgjør et stort 

potensiale for bønder som ønsker å utvikle spesialmerka lokale matprodukter. 

(Kompetansenettverk lokalmat 2.jan 2019, www.landbruksnytt.no) 

12.4 Bær, potet og grønnsaker: 

Det er stor satsing på grøntsektoren nasjonalt for tiden. Regjeringa har som mål om 20 % 

vekst i forbruket av bær, frukt og grønnsaker innen utgangen av 2021. Det er også et krav fra 

Terroir-egenskaper: fransk 

begrep som handler om hvordan 

jordsmonn, klima og produksjon 

påvirker kvalitet og smak. Brukes 

for å karakterisere råvarer og 

matprodukter som kan knyttes til 

et bestemt sted eller 

region(www.nibio.no) 

http://www.landbruksnytt.no/


Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukerlag i årets jordbruksoppgjør på 150 millioner 

til et nytt innovasjon-og vekstprogram for økt produksjon og forbruk av norsk frukt, bær, 

grønnsaker og poteter (bondelaget.no 29.04.19). 

Fra søknadsåret 2018 (med utbetaling i 2019) vil det ikke lenger være et vilkår at man leverer 

produktene til en aktør som Landbruksdirektoratet har godkjent som omsetningsledd. Dette 

åpner for eksempel for at man kan få tilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkl. 

salat dyrket på friland) samt matpotet i Nord-Norge som er omsatt gjennom direktesalg 

(NIBIO, Sitat fra Landbruksdirektoratet sin side). 

Ser man på potensialet for økt vekst på disse områdene viser tabellen under at det er et stort 

underskudd på nord-norske råvarer: 

 

Bilde 7 Kilde: Bama og opplysningskontoret for frukt og grønt 2017/2018 

Prosjektet Grønt i Nord er et 3-årig prosjekt som eies av Norsk Landbruksrådgiving, og har 

som overordnet mål og skape økt produksjon av potet, grønnsaker og bær i Nord-Norge. 

 

 

 

 

 



 Tilskuddet for potet, grønnsaker og bær 2019: (Kvænangen ligger i sone 7) 

Hva Sats 2019, kr pr 

kg/stk 

Kvantumsgrense Arealtilskudd, 

sats kr/daa  

Matpotet, Nord-

Norge 

1,40 kr/kg  930 kr 

Bær, sone 6-7 6,27 kr/kg Ingen avgrensing 1750 kr 

Slangeagurk, sone 4-7 1,74 151 800 kg 1750 kr 

Tomat, sone 4-7 2,96 103 400 kg 1750 kr 

Salat, sone 4-7 1,09 220 000 stk 1750 kr 

Kilde: Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Søknadsomgangen 2018. 

 

12.5 Utmarksbeite: 

Kvænangen kommune har en stor ressurs i utmarksbeite. Arealregnskap for utmark utført av 

Skog og landskap viser at andelen av klassen svært godt beite på utmarksbeite i Troms er 

høyere enn gjennomsnittet i resten av landet. Forholda for beiting i utmark kan likevel ha 

store variasjoner både lokalt og regionalt. Kunnskap om ressursgrunnlaget er viktig for å 

kunne utnytte utmarksbeitet optimalt med hensyn på produksjonsresultat og for å drive 

bærekraftig beitebruk på lang sikt. Bruk av vegetasjonstyper ved beitekartlegging har lange 

tradisjoner her til lands, og det er det eneste systematiske redskapet vi har for å beskrive 

beitekvalitet. Å få utført en beitekartlegging i Kvænangen kunne sagt mye om forholdene for 

utnyttelse av utmarksbeite.  

Norsk institutt for skog og landskap har sett på hvor mange dyr man kan regne pr. km2 

nyttbart beite på ulike beitekvaliteter. Nyttbart beite finner man ved å summere klassen svært 

godt og godt beite. Ved godt og svært godt beite vil det være fòr nok til 75 saueenhet per km2 

(Rekdal 2001).  

Best arealutnytting får man ved flere dyreslag i utmarka. Storfe vil ha størst nyttbart areal i 

lavlandet blant annet pga mer myr og sumpareal, men i fjellet vil sauen kunne dominere pga 

lavere planteproduksjon og vanskeligere tilgjengelighet. I Kvænangen må også dette 

utmarksbeite deles med andre dyr som beiter i utmark, og først og fremst tamrein.  



Det er viktig å merke seg beitekapasiteten er det dyretall som gir optimal produksjon av kjøtt, 

samtidig som beitegrunnlaget ikke forringes på lang sikt, spesielt på øyene hvor beitetrykket 

er konstant og dyrene ikke har mulighet til å flytte seg fra området. Andre målsettinger med 

forvaltning av utmarksareal kan gi andre resultat.   

En viktig konklusjon i ressursrapporten fra Skog og landskap er at Troms har rikelig med 

utmarksressurser av høy kvalitet for sommerbeite, både for husdyr og rein. Beitet er samlet 

sett av det beste en finner i Norge. Dersom vi sammenstiller bonitetskart og kunnskap om 

geologiske forhold med erfaringer fra kartlegginger i Lyngen, så viser det at også Kvænangen 

har mye utmarksbeite av beste kvalitet. Med tanke på rovdyrproblematikken på fastlandet, så 

vil det å bruke øyene i større grad kunne være en løsning for å bruke utmarka. Det å taksere 

øyene i kommunen kan dermed være lurt for å finne det optimale beitetrykket og å bruke 

disse områdene mer aktivt.  

 

12.6 Ombygging av eldre driftsbygninger: 

I Kvænangen er det flere fjøs bygd på 70- og 80-tallet. Disse byggene fins spredt i hele 

kommunen og kan være en ressurs i forhold til oppstart av både kjøttfe, sau og annet 

husdyrhold. I 2013 så Norsk Landbruksrådgiving (NLR) i Agder på ombygging av eldre 

melkefjøs til ammeku og kjøttfefjøs. Det ble da sett på om disse bygningene kan være en 

økonomisk rimelig løsning om bygget er i rimelig god stand. De konkluderte med at ulike 

løsninger av ombygging og enkle påbygg er godt innenfor det å økonomisk skulle starte opp 

med kjøttfeproduksjon. 

Ved ombygging vil eksempelvis løsninger som å bygge utendørs forbrett i tilknytting til 

bygget, bygge takuttrekk eller spaltebinger og dermed bruke det opprinnelige forbrettet være 

gode løsninger som kan forsvares økonomisk. Ved all ombygging, utbygging og nybygging er 

det viktig å sette seg inn i dagens lover og regler for hold av husdyr. Det å benytte en 

profesjonell aktør både i planleggingen og gjennomføringen vil ofte lønne seg. Økonomien i 

hold av kjøttdyr har små marginer, men dette er likevel driftsformer som utnytter 

beiteressursene og arealressurser godt, og som ikke krever kvoter eller konsesjon for oppstart. 

For Kvænangen er dette driftsformer som har gode forutsetninger for oppstart.  



 

Bilde 8 Fjøs i Kvænangsbotn. Den gamle delen av fjøset er fra 50-tallet. Den nye delen fra slutten 
av 90-tallet. Traktor fra 1962. Foto: Åsmund Austarheim 

12.7 Gamle hus og anlegg utenom tradisjonelt landbruk: 

Det finns også flere muligheter for å søke midler til å sette i stand gamle hus og anlegg 

utenom tradisjonelt landbruk:   

 Troms fylkeskommune har blant annet ordningen «Redningsplanken» (søknadsfrist 

15.januar i 2019).  

 Kulturminnefondet (fortløpende behandling) kan gi støtte til private eiere etter søknad. 

www.kulturminnefondet.no  

  Norsk kulturarv har prosjektet «Uthus i Nord» for istandsetting av gamle fjøs og 

landbruksbygg i Nord-Norge. www.kulturarv.no   

 Fortidsminneforeningen har også tilgjengelige tilskuddsmidler 

(www.fortidsminneforeningen.no).  Søknadsfrist 1.mars. 

 Sametinget har midler til fredet , samisk bygning.  

 Stiftelsen UNI har mulighet til å søke støtte til bygningsvern og fartøyvern- og da 

spesielt med fokus på sikkerhet (brann m.v).  www.stiftelsen-uni.no . 

 Sparebankstiftelsen kan i visse tilfeller gi støtte til bygningsvern.  

 

http://www.kulturminnefondet.no/
http://www.kulturarv.no/
http://www.stiftelsen-uni.no/


Både fylkeskommunen og fylkesmannen har egne rådgiver på feltet innenfor 

bygningsvern og kulturminner. Ta kontakt med de for nærmere informasjon. Husk at 

all endring av bygg er søknadspliktig. Ta kontakt med kommunen for veiledning.  

 

12.8 Hest i landbruket og Inn på tunet:  

I 2018 ferdigstilte Landbruks- og matdepartementet en ny nasjonal veileder for hest i næring: 

«Hesten som ressurs». Her pekes det på bl.a hestens nyttige egenskaper som 

kulturlandskapspleier. Hesten beiter gresset langt ned og er effektiv til å beite ned sølvbunke 

som andre beitedyr lar stå. I sambeiting med sau, så beiter igjen sauen noen av de plantene 

hesten setter igjen. Også innenfor reiseliv er hest trukket fram som et stort potensiale. I 

veilederen ser man spesielt på at man bruker de nasjonale hesterasene, og på den måten er 

med å styrker den regionale merkevaren. Lyngshesten er en nasjonal hesterase med sterke 

røtter i Troms, den er også på FAO sin liste over utrydningstrua husdyrarter. Prosjektet 

«Lyngshesten i Nord-Troms og Tromsøregionen – identitetsbærer og berikelse" jobber for økt 

bruk av denne rasen, også innenfor næringsutvikling i form av opplevelsesnæring, inkludert 

reiseliv og kulturnæringer som viktige satsingsområder. Det å knytte hest til reiseliv er en 

naturlig kobling. Spesielt med tanke på de naturområdene som ligger her i kommunen med 

utallige muligheter for rideturer. I Landbruks- og matdepartementets reiselivsstrategi 

«Opplevingar for ein kvar smak» fra 2017, er hest trukket fram som en ressurs for reiselivet.  

Flere forskningsrapporter bekrefter også hestens positive effekter både i terapiformer og ved 

bruk gjennom ulike aktiviteter. Det å omgås hest kan også benyttes forbyggende, spesielt 

innen barne-og ungdomsarbeid. I Kvænangen er det pdd ingen som har et type «Inn på tunet» 

tilbud, men behovet for et slikt tilbud finnes både innad i kommunen og i kommunene rundt. 

Fra og med 2020 er det også lovpålagt for kommunen å ha dagsenter for demente.  

12.9 Reiseliv og turisme:  

Reiseliv, turisme og landbruket har i lang tid vært et naturlig koblingspunkt. Landbruket 

bidrar enormt til å gi turismen et positivt løft med å bidra til velstelt kulturlandskap, lys i 

husan, og levende og attraktive bygder å besøke. I tillegg er det mange gårdbrukere som også 

driver med turisme. Det er en næring som lar seg kombinere med gårdsdrift fordi man selv i 

stor grad kan styre turiststrømmen, og med et arbeid som er sesongbasert slik som landbruket 

kan dette være en måte å utnytte gårdens ressurser. Landbruket er en viktig kulturbærer og 



historieforteller. Landbruket holder kulturlandskapet i hevd, og dyr på beite gir et godt 

omdømme.  

Landbruks-og matdepartementet sin strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine 

ressurser «Opplevingar for ein kvar smak» er det satt opp mål og delmål. Hovedmålet er å øke 

verdiskapinga for mat-og reiselivsaktører i landbruket og reindrifta. Delmål 1 sier at Norge 

skal være en internasjonal anerkjent matnasjon med tydelig lokal og regional identitet. 

Delmål 2 sier at opplevelser og aktiviteter fra landbruket og reindrifta skal bidra til å utvikle 

Norge til et attraktivt reisemål.  

Kvænangen har E6 som hovedfartsåre gjennom store deler av kommunen. I tillegg til kjente 

skifjell, enorme utmarksområder, elver, fjorder, øyer, fiske, vidde, midnattssol, nordlys, 

stabile vintre og lyse somre, gir dette et stort potensiale til å drive med turisme.  

Omstillingsprogrammet er en naturlig samarbeidspartner. 

 

Bilde 9 Moderne løsdriftsfjøs i Nordstraumen. Foto: Svein Olav Thomassen 

 

12.10 Generasjonsskifte: 

Et generasjonsskifte kan være vanskelig, men veldig viktig for fortsatt drift av en eiendom. 

Både det å finne de beste løsningene både økonomisk og følelsesmessig samt forstå et intrikat 

lovverk kan være utfordrende ved et generasjonsskifte. Her er det lurt å finne en 3.part som 

kjenner godt til de ulike utfordringene og har kunnskap om lovverket. Det å sette opp gode og 

gjennomtenkte avtaler gjør ting mye lettere i framtiden. Også intensjonsavtaler kan være en 



god måte å starte prosessen på.  Både regnskapsfører og advokat med god kunnskap om 

lovverket i landbruket kan brukes. Det er viktig å merke seg at landbrukseiendommer, og da 

spesielt store eiendommer med store verdier i form av skog, jord, dyr og/eller bygninger, har 

et utfordrende lovverk, og mange ulike lover å forholde seg til. Samtidig er det også 

økonomisk lurt å finne den beste løsningen for sin eiendom. Det er også mulighet for å gjøre 

en overdragelse gradvis. Forpakting kan være en fin overgangsordning. Kanskje kan man 

kjøpe dyr og utstyr, og leie gården. Her er det flere løsninger for å få en god overgang. Det 

viktigste er at alle parter tar initiativ og ser på de ulike mulighetene. I 2012 var 

gjennomsnittsalder i landet ved en overtagelse i underkant av 52 år. Det burde det være mulig 

å gjøre noe med i Kvænangen.  

13 tilskuddsordninger: 

I dag finnes det flere tilskuddsordninger i landbruket hvor det viktigste virkemidlet er 

produksjonstilskuddet. Denne ordningen er beskrevet tidligere i rapporten. 

Produksjonstilskuddet gjør at det er økonomisk mulig å drive landbruk i hele landet og ikke 

bare i Trøndelag og flatbygdene på Jæren. Og det er jo det man ønsker; å bruke de ressursene 

som finnes i hele landet. Dette er også viktig distriktspolitikk, og er med på å skape levende 

bygder. Der det er gårdsbruk i aktiv drift er det også aktive og levende lokalsamfunn. 

13.1 Ulike tilskuddsordninger: 

Det finns også andre ordninger som gir muligheter for ekstraordinære tiltak innenfor sektoren: 

 Spesielle Miljøtiltak I Landbruket (SMIL) er tilgjengelig for de som søker 

produksjonstilskudd, samt eiere av landbrukseiendom som ikke driver arealet selv men 

leier det bort til noen som driver tilskuddsberettiget produksjon på 

landbrukseiendommen. I denne ordningen kan man søke tilskudd til bla. planleggings- 

og tilretteleggingsprosjekter, kulturlandskapstiltak og forurensingstiltak. I 2018 ble det 

for Kvænangen vedtatt en tiltaksstrategi for 2018-2021. Her står det forklart prioriterte 

områder, hva som kreves ved søknad mm. Dette er en lite brukt ordning i kommunen. 

Kommunen får ca 100 000 kr tildelt hvert år øremerket SMIL-tiltak (120 000kr for 

2018). Antall søknader til disse midlene er i underkant av en (1) søknad i året. 

 Regionalt MiljøProgram (RMP). Her de fleste tiltakene i Troms rettet mot å stimulere 

til en større miljøinnsats for å holde kulturlandskapet åpent samt å ta vare på og 

synliggjøre enkeltelementer i kulturlandskapet. Dette tilskuddet kan kun søkes om du 



er berettiget produskjonstilskudd samt oppfyller vilkår i forskrift og veileder for RMP. 

Kommunen godkjenner disse søknadene. 

 Tilskudd til drift av organisert beitelag er et tilskudd som gis til beitelag som 

samarbeider om dyr på utmarksbeite. Både i form av slipp, sank og tilsyn. Det kreves 

rapport for sesong og det gis tilskudd for hvert hjemsanket småfe/storfe (melkekyr og 

melkegeiter unntatt ordningen).  I forhold til rovviltproblematikken mener 

Roviltnemnda for Troms og Finnmark at organisert beitebruk trolig er det beste 

forbyggende og konfliktdempende tiltaket rettet mot sau på utmarksbeite i forbindelse 

med rovdyrproblematikk.  

 Tilskudd til drenering av jordbruksareal. Dette tilskuddet kan ved søknad gis til 

foretak som eier eller leier tidligere grøftet jordbruksjord. Unntaket fra vilkåret er 

planerte areal, de trenger ikke tidligere å være grøftet. For 2019 har kommunen fått 

tildelt 150 000kr. 

 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Skogeiere med mer enn 10 daa produktiv skog 

kan søke om en rekke tilskudd som skal stimulere til økt verdiskapning i skogen, 

samtidig som biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt 

og videreutviklet. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og 

til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til skogeiere som har 

mindre enn 10 daa produktiv skog eller eiere av landbrukseiendommer uten produktiv 

skog. 

Mer informasjon om disse ordningene finnes både på kommunens hjemmeside og på 

www.landbruksdirektoratet.no 

Innovasjon Norge er en av de viktigste instansene for gårdbrukere og andre med ønske om å 

søke tilskudd og lån ved utvidelse, generasjonsskifte, ombygging, nybygging, tilleggsnæring, 

osv. Innovasjon Norge deler ut midler etter søknad. Ved søknader som omhandler landbruket 

er kommunen veileder og første instans for søknaden, før søknaden sendes videre til 

Innovasjon Norge for endelig godkjenning. 



 

Bilde 10 Presisjonslandbruk. Foto: Svein Olav Thomassen 

14 Samfunnet rundt, distriktet i en distriktskommune:  

I Kvænangen ligger alle gårdene i drift utenfor sentrum Burfjord. Det er en del sentrumsnære 

areal som blir brukt, men stor sett foregår primærproduksjon i utkantene av sentrumskjernen. 

Det er også i Burfjord kommunens eneste skole ligger. De mindre skolene i utkanten som 

Kjækan, Alteidet, Sørstraumen er alle lagt ned i løpet av de siste 15 årene. Det samme gjelder 

barnehage, hvor det nå kun er barnehage i Badderen og Burfjord. Butikk finnes nå kun i 

Burfjord og på Sørstraumen. Det er klart at for unge folk som ønsker å etablere seg vil det 

være naturlig å se på avstander i forhold til skole, barnehage mm. Det er ikke lett å bosette seg 

på et lite sted om man ikke vet om man får beholde barnehage eller skole i nærheten. Det er 

tross alt forskjell på 5 og 35 km med barnehage/skolevei. På Spildra vil det pdd ikke være 

mulig å bosette seg for en barnefamilie med det rutebåttilbudet som finnes nå. Tørr man da å 

satse på en fremtid i utkanten i en utkantkommune? 

På Spildra, som har et aktivt og godt sauemiljø hvor det også brukes store summer på 

bevaring av kulturlandskapet, er det i dag umulig å bo med barn i skolealder da det ikke går 

båt hver dag til Burfjord. Det å skulle satse på å starte opp noe, uansett om det er innenfor 

landbruk eller annen næring, krever såpass mye at man vil gjerne ha forutsigbare rammer 

rundt seg med tanke på skole, barnehage mm. Hvis man vet at det vil ta en time å levere 

barnet i barnehagen er det klart det kan være vanskelig å bosette seg og satse. Usikkerhet i 

forhold til hva man kan stole på av opprettholdelse av offentlige tjenester, arbeidsmuligheter 



m.m kan fort gi utslag på om man tørr å satse eller ikke. Dette er tanker man bør ha i minnet 

når man lager politiske planer for framtiden.  

15 Reindrifta:  

Reindrifta har en naturlig tilhørighet i kommunen. Flere siidaer har sommerbeite sitt her, og 

mange har dermed også sommerboplassen sin i kommunen.  

Reindrifta har økt noe i omfang om man ser på reintallet for de ulike distriktene (reinbase.no). 

Reindrifta bruker i dag lavlandsområdene mer aktivt enn det ble gjort tidligere. Derfor vil 

reinen i større grad komme inn på jordbruksarealer og inn i bebyggelsen. Dette oppleves av 

mange som en provokasjon og at man mister råderetten over egen eiendom. Ulik tolking av 

regelverk og uenigheter om bruksretter bidrar til negativ stemning.  

De som driver i dag har imidlertid grei kommunikasjon med reindrifta, og omfanget av   

beiting på innmark er ikke så stort at det gir dramatiske utfordringer. I utsatte områder vil man 

også få tilskudd til å sette opp gjerde for å verne innmarksarealer for reinbeite, såkalt 

konfliktforebyggende tiltak. Tilskuddssatsen er på 80 % og kan dermed bidra til at noe av 

selve arbeidsinnsatsen dekkes av tilskudd. Vedlikehold av gjerdet avtales mellom partene.  

Det er også mange likhetstrekk mellom landbruk og reindrift, og næringene sliter med mange 

av de samme utfordringene og kan hjelpe hverandre med eksempelvis tilsyn av beitedyr, hold 

av sperregjerder ol. Generelt sett så oppleves det at reindrifta er positiv til at vi skal ha 

landbruk i Kvænangen.  

 

 

 

 

 

 

 



16 Tiltak:  

Tiltakslista er et forslag til hvordan man kan starte arbeidet med å få i gang bruk av ressursene 

som finnes i kommunen innenfor landbruket. Tiltakene er basert på hvilke opplysninger og 

ressurser som er kommet fram underveis i prosjektet.  

 

Tiltak Hvorfor Ansvar Hvor ofte 

Faggruppe, 

tverrpolitisk 

landbruksgruppe 

Danne en 

tverrpolitisk 

faggruppe som 

arbeider med tiltak 

og tar ansvar for at 

ting skjer.  

Politikere i 

samarbeid med 

landbruksforvaltning

a. 

Gruppa bør bestå av 

5-7 medlemmer 

hvor det både er 

representanter fra 

kommunestyret, 

næringa, 

administrasjonen, 

andre? 

Pågår hele året , må 

settes en møteplan 

slik at man får 

kontinuitet i 

arbeidet. 

Fellesmøte med 

næringa, politikere, 

administrasjon, eiere 

av 

landbrukseiendom, 

neste generasjon m.fl 

For å få en felles 

forståelse og 

enighet for hvor 

man står. Det gjør 

også at man treffes 

og snakker 

sammen! 

Faggruppa i 

samarbeid med 

næringa 

1 gang i året.  

Januar/februar. 

Midler satt av til et 

slikt møte i budsjett. 

Omstillingsprosjekte

t kan også søkes 

midler. 

Informasjonsmøter Informere om ulike 

strategier som 

kommer ut både 

kommunalt, fra 

fylket og nasjonalt. 

Landbruksforvaltnin

ga i kommunen i 

samarbeid med 

faglag (bondelag, 

bonde-og 

småbrukerlag) 

1-2 ganger i året. 



Økonomisk støtte til 

landbruksutdannelse

; landbruksskole, 

voksenagronomi, 

landbrukskurs, 

høyere 

landbruksfaglig 

utdannelse 

Bidra til å øke 

kunnskap og 

interesse for 

landbruket. 

Anbefaler at det 

kreves fullgått 

studie, kursbevis 

for å få utbetalt 

støtte. Støtte kan 

bestå i å dekke 

reiseutgifter, utstyr 

som trengs i 

undervisning, 

overnatting. 

Politikere må sette 

av midler i budsjett.  

Faggruppa lager 

retningslinjer.  

Behandles 

administrativt ved 

søknad. 

Søknadsfrist?  

Landbrukets 

dag/uke i skole og 

barnehage. 

Skape engasjement 

for landbruket i 

tidlig alder. 

Forskning viser 

også at aktiviteter 

på gård gir positive 

opplevelser for barn 

og unge. 

Settes av midler i 

budsjett. 

Faggruppa i 

samarbeid med 

skole/barnehage tar 

ansvar for å få dette 

til. Viktig at bonden 

ikke blir en 

dugnadsarbeider, 

men også får betalt 

for å bruke eventuell 

tid på dette. Det 

viser også at man 

setter pris på den 

jobben  bonden gjør. 

1 gang i året 

minimum. Man kan 

starte med 1 dag for 

å se potensialet, 

deretter 1 uke. Gode 

muligheter for å 

jobbe tverrfaglig i 

skolen.  

Mentorordning for 

de som vil inn i 

næringa på ulike vis. 

Det kan være mye å 

sette seg inn i når 

man skal starte opp 

Faggruppa i 

samarbeid med 

landbruksforvaltning

Kontinuerlig arbeid. 

Norsk 

landbruksrådgiving 



eller utvikle noe. 

Da kan det være 

fint å ha èn person 

som har vært 

gjennom dette og 

har erfaring og kan 

være til hjelp og 

støtte og som man 

kan kontakte ved 

behov. Det finnes 

allerede mange 

flinke folk i 

kommunen som kan 

være en stor 

ressurs. Her kan 

man også se på 

samarbeid med 

personer i 

nærliggende 

kommuner. 

a og 

omstillingsprosjektet 

tar ansvar for å ha et 

informasjonsmøte 

og se på hvordan 

man kan få dette opp 

og gå. Bør også sees 

i sammen heng med 

omstillingsprosjektet 

og annen grunder- 

og 

næringsvirksomhet. 

har prosjekt på dette 

området pågående 

nå. Her kan det 

hentes inn erfaringer 

fra dette prosjektet.  

Inspirasjonsseminar Skape engasjement 

og se muligheter. 

Landbruksforvaltnin

ga i samarbeid med 

næringa, faglag og 

omstillingsprosjektet

. 

1 gang i året 

Næringsplan 

m/Landbruksplan 

Sette mål, visjon, 

strategier og 

handlingsplan inn i 

en plan. Tas inn i en 

næringsplan for 

kommunen. 

Politikere tar 

initiativ. 

Bondelagene bør 

med inn i arbeidet. 

Rullering hver 4.år. 



Rom for proaktiv 

jobbing fra 

landbruksforvaltnin

ga. 

 

Gi rom til 

landbruksforvaltnin

ga til å bruke tid på 

proaktivt arbeid. En 

landbruksrådgiver 

kan ikke bli en 

stilling som får 

stadig nye oppgaver 

som ikke har med 

landbruket å gjøre. 

Ønsker man å satse 

på landbruket må 

man også gi rom til 

forvaltninga til å 

kunne gjøre det.   

Politikere, 

administrasjon og 

landbruksforvaltning

.  

Landbruksforvaltnin

ga må bli hørt i 

forbindelse med å få 

bruke sin stilling til 

å jobbe proaktivt. 

Ulike 

Oppfølgingsprosjekt 

Ser politikere, 

faggruppe og/eller 

forvaltninga at det 

er områder det bør 

opprettes egne 

prosjekt på bør det 

tas initiativ til dette.  

Alle, om også 

næringa og andre ser 

områder det bør 

satses ekstra på i en 

periode, så kan dette 

tas videre i et 

prosjekt.  

Ved behov 

Grønt-satsing Det satses stort på 

produksjon av 

grønnsaker, bær og 

potet, i hele landet. 

I Nord-Norge er det 

flere prosjekter på 

gang. Bl.a Grønt i 

Nord og 

Jordbærløftet. 

Alle med interesse 

for dette. Det er 

mulig å bli med i 

prosjektet til Norsk 

Landbruksrådgiving.  

NÅ! Det er nå det 

satses nasjonalt. Hiv 

deg rundt!  



Det er et mål at 

forbruket av 

grønnsaker og bær 

skal øke med 20% 

innen 20121.  

Beitekartlegging av 

øyene 

Troms har landets 

beste utmarksbeiter. 

Hvor bra er det i 

selve Kvænangen? 

Hvor høyt 

beitetrykk tåler 

øyene? 

Prosjektplan 

utarbeides av 

landbruksforvaltning

a. Vedtak av 

kommunestyret. 

I løpet av de neste 3 

år.  

Inn på tunet-satsing Har tidligere vært 

utredet i 

kommunen. Bør 

være et 

satsingsområde 

både i eldreomsorg, 

TU, skole og 

barnehage. 

Forvaltninga både 

på landbruk, helse 

og skole/bhg bør ha 

kjennskap til 

ordningen, og se på 

samarbeidsprosjekt 

mellom sektorene. 

Men her trenger man 

folk utenifra som vil 

etablere slike tilbud. 

Kommunen kan ikke 

drive dette men 

legge til rett for å 

hjelpe til med 

oppstart og gi 

langsiktige avtaler. 

Lovpålagt dagsenter 

for hjemmeboende 

demente fra 2020.  

 



17 Konklusjon/videre arbeid:  

For at denne rapporten skal bli et produkt som blir brukt i et 

videre arbeid er det satt opp tiltaksliste hvor det også er prøvd å 

fordele ansvar. Det vil være viktig framover å få på plass en 

visjon og et konkret mål for hva man vil oppnå med landbruket i 

kommunen, slik at man vet hvor man vil. En del av ressursene 

som finnes i kommunen er her beskrevet og trukket fram i denne 

rapporten. NÅ starter arbeidet med å ta dette i bruk.  

Det er viktig å tenke langsiktig, og å tørre å satse. Bare på den 

tiden det har tatt å fullføre rapporten har det blitt nedlagt to gårdsbruk i kommunen. Blir 

ingenting gjort nå, vil det fort være for sent.  

Det viser seg gjennom både spørreundersøkelse og landbrukskveld at det er interesse for 

landbruket, både jordbruk og skogbruk. Det er investeringslyst hos neste generasjon, og 

mange som ikke driver i dag har et ønske om å starte opp med en drift av noe slag. Her er det 

viktig å legge til rette for at de som vil også tørr å satse. Det handler mye om å framsnakke og 

synliggjøre mulighetene i landbruket, samt en solid, langsiktig og tydelig lokalpolitikk som 

fremmer landbruket i kommunen. I tillegge er det viktig å øke kunnskapen både blant barn, 

unge og voksne om landbruket. Kunnskap øker interesse, og landbruket har mange arenaer 

der det er mulig å føle mestring og glede.  

Ser man på årsaker til den massive nedleggelsen de siste årene kan det se ut som at lav 

lønnsomhet og behov for store investeringer har vært avgjørende for videre drift. 

Samtidig er tryggheten i tilbud som skole, barnehage og transport viktig for å få folk til å bli 

og til å flytte tilbake.  

Verdien i dyrka mark er viktig å fremheve. Her er det en kollektiv innsats for å sørge for å ta 

vare på areal som kan brukes til å trygge produksjon av norske råvarer. Jordeier har et stort 

ansvar for å ta vare på denne matjorda.  

Muligheter er det mange av i Kvænangen. Her handler det mye om å bli bevisst alle de 

ressursene som finnes i kommunen, og finne de som er villig til å bruke og å utvikle disse 

ressursene. 

 

Begrepsavklaring: 

Visjon: «drømmen», en ønsket 

tilstand. 

Mål: hva skal vi oppnå? 

Strategi: hvordan skal vi nå det 

målet? 

Handlingsplan: konkrete tiltak for å 

nå mål, kortsiktige og langsiktige. 



18 Vedlegg:  

Spørreundersøkelse Gruppe A, B, C og D 

Resultater og caser fra Landbrukskveld 

Kart over jordbruksareal i drift 
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Utvalget slutter seg til administrasjonssjefens skisse.  
 
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagte budsjettrundskriv fra juni 2019 der vi grovt sett legger opp til slik 
budsjettprosess: 
 Oppstart prosess i juni med prosesskriv der administrativ ledelse gir signaler om budsjettet 

og setter opp plan for prosessen. 
 Gjennomgang i de enkelte enheter innen 31/8, tillitsvalgte skal være med på denne delen. 

Enhetene skal snu alle steiner og beskrive konsekvensene dersom grepet gjennomføres.  

 Sak til hovedutvalgene og formannskapet i september for å få politiske signaler for det 
videre arbeidet. 

 Administrativt arbeid videre til 23/10 da administrasjonssjefens innstilling overleveres 
formannskapet. 

 Økonomiplan og budsjett vedtas av kommunestyret den 11/12.  
Grunnlaget hos oss er at så lenge befolkningsutviklingen i kommunen er lavere enn lands-
gjennomsnittet vil vi stadig få mindre rammetilskudd – vi må derfor jevnt og trutt redusere. Med 
dette utgangspunktet samtidig som vi stadig må ta inn nye krav til tjenester og bemanning (f.eks 
kommunepsykolog og økt kvalitetskrav på legevakt), så betyr det at vi vi må gjøre betydelige 
omstillinger i driften vår.  
Signaler fra administrasjonssjef er:  

 Kutt på de største enhetene: Kvænangen b&u-skole (vi kan få til mer effektiv drift i nytt 
skolebygg), Gargo sykehjem (ved omlegging av tjenestene slik at pasientene får hjelp 
hjemme istedenfor institusjon) og TU (oppfølging av RO-rapporten som beskrev mulighet 
for innsparing).  

 Må øke med ½ stilling på bygg/plan og 1 stilling som oppvekst-kulturkonsulent. Det er 
viktig at vi har tilstrekkelige ressurser i ledelsen av etatene. NUT-etaten skal ha nok 
ressurser til å planlegge, samtidig som forvaltning og saksbehandling skal gå raskt nok. På 
oppvekstetaten er det nå så få ressurser at vi ikke får tatt oss av mange kultursaker.  



 IT-budsjettet må økes med kr 1 million - det er det det koster å drifte en moderne kommune. 
Videre samler vi IT-kostnadene i IT-avdelingen og det vil gi kunstig høye kostnader for 
sentraladministrasjonen.    

 De andre enhetene i kommunen er små og det er lite å hente der. I flere tilfeller består de av 
kun 1 ansatt og vi kan ikke gå lengre ned.  

Tilstrebe å holde seg til kommunens handlingsregel (2,5 % netto driftsresultat, 10 % av 
driftsinntektene avsatt på disposisjonsfond og 25 % egenandel på alle investeringer), men vi 
innser at dette blir vanskelig å nå de første årene.  
Utfordringene. Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 og utfordringene videre bør vi 
framover fortsette å legge vekt på følgende:  

 Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode 
planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med 
kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på framover 
og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer demokratisk 
medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de 
forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.  

 Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon og 
fokus på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale 
tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få 
ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. Beslutninger 
bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av fellestjenester og innen 
etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging må styrkes. 
Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av dette.  

 Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne 
levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for sykepleiere 
og leger.  

 Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne i 
en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både fra oss 
selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.  

 Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. 
Tertialrapportene vi nå har lagt oss på ser ut til å fylle dette på en god måte. Dette må kobles 
videre sammen med en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer 
både bred medvirkning og god gjennomgang av sakene. 

Diverse budsjettutfordringer som vi må få plass til. Rentebelastningen når alle låneopptak ifm 
ny skole og hall vil kreve merkbar økning i renter og avdrag framover. Interkommunalt 
barnevern blir betydelig dyrere om vi velger Alta, fra 2 til 3 årsverk. Ny skole vil medføre større 
driftsutgifter enn den gamle. Ferdigstilling av nye scooterløyper vil kreve ett årsverk. 
Investeringsbehovet vil fortsatt være av en viss størrelse for å unngå at etterslepet blir for stort.  
Vurdering 
Det aller mest presserende for Kvænangen kommune er å ha tilstrekkelige ressurser til styring, 
planlegging, utvikling og ledelse. Kommunen mangler overordnet planverk og vi har i minste 
laget av ressurser til å få de viktigste planene på plass på kort sikt. Ved manglende planer får 
man heller ikke til ønskede, større endringer av driften. Alle endringer blir bare små fordi det 
bl.a ikke foreligger tilstrekkelige utredninger og vi vet ikke konsekvenser ved ulike alternativer 
for driften vår. Bl.a er vi fortsatt veldig institusjonstunge innen helse – mange år etter at de fleste 
kommuner har lagt om dette. Når Veilederkorpset kommer hit for å hjelpe skolen vår så møter 
de en skole som sårt trenger utvikling.  



Det er vanskelig å legge om driften. Ansatte føler seg oftest mest trygge med å fortsette som før, 
samt at de ikke ønsker å miste ressurser. Det tar tid med omleggingen i TU, brede prosesser med 
de ansatte er i gang. Manglende rekruttering av sykepleiere forsinker prosessen med omlegging 
fra institusjon til hjemmebasert omsorg. På skolen ser det ut til å gå greit, men vi må sørge for å 
beholde de unge, godt kvalifiserte lærerne.  
Vedlagt følger: 

 Budsjettrundskriv til etatslederne fra juni 2019. 
 Møtereferater fra møter i enhetene. Oppsummering fra Etat helse og omsorg unntatt TU 

ettersendes så snart den er klar.  
 Oversikt over kommunens IT-systemer og –utstyr. Ettersendes så snart den er klar.  



























03.06.19 
Budsjettrundskriv til etatslederne 

Økonomiplan 2020 – 2023 med årsbudsjett 2020  
 
Budsjettprosess: Legge opp til en prosess med bred involvering i etater og enheter der man er innom 
politisk behandling midt i for å få signaler. Hovedbudskapet er: «Så lenge befolkningsutviklingen i 
kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet vil vi stadig få mindre rammetilskudd – vi må derfor 
jevnt og trutt redusere». 

1. Klargjøring:   
a) Fremdrifts-/tidsplan:  

i. Oppstartsmøte ledergruppa mandag 3/6 kl 1200-1500.  
ii. Møte med enhetslederne fredag 14/6 kl 0900 – 1200, presentasjon av budsjettprosessen.  

b) Må ta høyde for sparevedtak i år som vi ikke klarer å følge opp. 
c) Må ta hensyn til rammene i den vedtatte økonomiplanen:  

i. Sentraladministrasjonen, reduksjon med kr 1 mill. 
ii. Etat for helse og omsorg, reduksjon med kr 1,1 mill. 

iii. Etat for oppvekst og kultur, reduksjon med kr 2,6 mill. 
iv. Etat for næring, utvikling og teknisk, ingen reduksjon.  

d) Hente inn momenter fra planer, ROS-analysen, mm.  
e) Folkehelseoversikten brukes som grunnlagsdokument.  
f) Kommer vi til å få de økte inntektene som er vedtatt i årets budsjett? 
g) Grov prognose nå er at vi får samme beløp i 2020 som vi fikk i 2019. Endelige tall er ikke 

klare før statsbudsjett i starten av oktober.  
h) Beregning av lønnsoppgjør til høsten/lønnsøkning (egen budsjettpost som fordeles når 

lønnsoppgjøret er ferdig). 
i) Hva kan hentes med mer digitalisering/effektivisering? 
j) Foreløpige signaler fra administrasjonssjef: 

i. Kutt på de største enhetene; Kvbu (mer effektiv drift i nytt skolebygg), Gargo (omlegging 
fra inne til ute) og TU (oppfølging av RO-rapporten). 

ii. Må øke 0,5 stilling bygg/plan og 1 stilling oppvekst-kultur. 
iii. IT-budsjettet må økes med kr 1 mill og vi må legge opp til at mer at IT-kostnadene tas i 

etatene der de aktuelle programmene brukes.  
k) Holde seg til kommunens handlingsregel (2,5 % netto driftsresultat, 10 % av driftsinntektene 

avsatt på disposisjonsfond og 25 % egenandel på alle investeringer).  

2. Budsjettrundskriv til etatslederne juni og analyse i etatene. Enhetslederne får frist til 31/8 for å 
levere til etatsleder.  
 Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.  
 Alle enhetene skal: «Snu alle steiner og beskriv konsekvensene dersom grepet gjennomføres».  
 Hvilke områder kan endres?  

i. Finne frem til områder som skal skaleres ned. Lovpålagt opp mot det som ikke er 
lovpålagt?  

ii. Analyse av tjenestetilbudet: hva er minimum? Beskrive tjenestetilbudet. 
iii. KOSTRA-tall som grunnlag for prioriteringer, sammenligne oss med andre kommuner, 

bruke Kommunebarometeret.  
iv. Demografi (alderssammensetning i de ulike aldersgruppene – flere eldre? Flere barn?)  
v. Etatenes behov. 

vi. Oversikt over tjenestetilbud og finansiering: Lage en oversikt over hva den enkelte etat 
har av tjenester og hvordan disse er tenkt finansiert (beregne inntekter/utgifter). Hvilke 
tjenester er høyt prioritert, hvem er lavere prioritert? Hvilke tjenester er nødvendige og 
ikke? 

vii. Enighet om hvor kuttene skal tas – hva er handlingsrommet på hver enhet/etat? 
 Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder 

med evt arbeidsgruppe inkl tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter info på pers-møte.  

3. Orientering i kommunestyret 20/6 om prognosen, kjente større utfordringer og selve prosessen.  



4. Politisk behandling i september (formannskap og hovedutvalg), der politikerne gir retningslinjer 
for hva vi skal analysere videre.  
 Budsjettdrøftingsnotat: Utvikling over tid, KOSTRA-tall, kommunebarometer, beregning av 

omstillingsbehov, forslag til tiltak, nedtak utgifter, inntekter (f.eks. eiendomsskatt), etablere 
nye tilbud? – få frem et godt grunnlag for drøfting og diskusjon i politiske utvalg. 

5. Ny administrativ behandling fram til 23/10 da formannskapet overtar behandlingen. 

6. Formannskapets innstilling 20/11. 

7. Vedtak i kommunestyret 11/12.  

8. Utfordringer. Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 og utfordringene videre bør vi 
framover fortsette å legge vekt på følgende:  
a) Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode 

planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med 
kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på framover 
og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer demokratisk medvirkning 
fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de forventede 
resultatene fra Omstillingsprosjektet.  

b) Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon og fokus 
på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale tjenester 
uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få ressurser. Det 
ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. Beslutninger bør gjennom-
gående tas på lavere plan og organisering både av fellestjenester og innen etatene bør ses på. 
Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging må styrkes. Digitalisering av flest 
mulig tjenester er en viktig del av dette.  

c) Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne 
levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for sykepleiere og 
leger.  

d) Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne i 
en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både fra oss 
selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.  

e) Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. Tertial-
rapportene vi nå har lagt oss på ser ut til å fylle dette på en god måte. Dette må kobles videre 
sammen med en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer både 
bred medvirkning og god gjennomgang av sakene. 

9. Momenter som berører budsjettet:     
a) Arkivtilsyn 6/6 påpekte at bemanningen på Servicekontoret er for lav, Arkivverket sa at de 

«har ikke vært borte i så lav bemanning i noen kommune».  
b) Økt rentebelastning fra og med 2020, økning på Kvbu-bygget, samt uteområde og inventar. I 

tillegg til det som står i budsjettet vil rentebelastningen øke med kr (ettersendes så snart det er 
klart).   

c) Scooterløyper, ett årsverk gjenstår før hele grunnlaget er klart. Må gjøres innen 2021.  
d) AAP-endringene med reduksjon fra 4 til 3 år, hvis 3 personer rammes blir det ekstrautgift på 

kr 200 000 (skal kompenseres i rammetilskuddet). 
e) 12 øremerkede tilskudd innlemmes i rammetilskuddet. Bl.a Husbanken (etablering og 

tilpasning av bolig) flyttes til rammetilskuddet, minus kr 480 000 (fikk før kr 600 000 – nå er 
utregningen kr 120 000). 

f) Skjønnstilskudd, fikk i 2018 ca kr 3 mill, får kr 2,5 mill i 2019, blir nok redusert også neste år 
med kr 0,5 mill.   

g) Konsesjonskraft, for tiden er kraftprisene så lave slik at forutsetningen i budsjettet neppe nås.  
h) Det blir også utdeling fra Havbruksfondet i 2019, men under 20 % av det det var i fjor.  
i) Generell eiendomsskatt vil ikke bli foreslått fordi vi anser at det ikke er politisk ønske om 

dette. Evt potensiale i 2020 anslås til kr 2 mill (inntekter på kr 2,5 mill minus taksering med kr 
0,5 mill). 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/287 -2 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 06.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/19 Teknisk utvalg 19.09.2019 

 

Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 24/3- Jan Emil Solbakken 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00102H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 1200 m2 fra eiendom gnr/bnr 24/3. Arealet 
skal benyttes som tilleggsareal til boligtomt gnr/bnr 24/16.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Omdisponering av om lag 300 m2 overflatedyrka mark jfr jordlovens § 9. 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  
 
Vedtaket begrunnes med at nåværende tomt er lita, og konsekvensene for andre interesser er 
relativt små.  
 
Kvænangen kommune avslår søknad om deling av driftsenhet etter jordlovens §12. 
Driftsenheten består av gnr/bnr 24/3 og 24/8. Deling av driftsenheten 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.   
 
 
 

Saksopplysninger 
Jan Emil Solbakken har søkt om deling av eiendom. Søknden gjelder to forhold. 

1. Deling av gnr/bnr 24/3. Formålet er fradeling av ca 1200 m2 som tilleggsareal til 
boligtomt gnr/bnr 24/16. 



2. Han søker også om deling av driftsenhet etter jordloven som består av gnr/bnr 24/3 og 
24/8.  

 
Søkers begrunnelse: 
Boligtomta er lita, og han har behov for større tomt.  
 
Planstatus:  
LNFR 
 
Om eiendommen: 
Jan Emil Solbakken eier eiendommene gnr/bnr 24/3, 24/8 og 24/16. Bruksnummer 3 og 8 er 
store eiendommer som omfattes av jordlova, og regnes som en driftsenhet (ordlovens § 12 6 
ledd). Disse eiendommene kan derfor ikke overdras til andre eiere uten at de overdras samlet. 
Bruksnummer 16 er ei fraskilt boligtomt som ikke omfattes av jordlova som kan selges 
uavhengig av landbrukseiendommen.  
 
Landbrukseiendommen (Begge bruksnumrene) har om lag 14 dekar fulldyrka mark, 10 dekar 
overflatedyrka mark, 11, dekar innmarksbeite og 257 dekar skog (lauvskog på lav bonitet). 
Samla areal er i eiendomskartet oppgitt til 367 dekar, men det mangler eiendomsgrenser i fjellet, 
så eiendommen er større enn oppgitt areal.  Det er en rekke bygninger på eiendommene. Det er 
bare 24/3 som har bolighus.  
 
Eiendommen ligger på Undereidet i Badderen. Den er vist i kart: 
 
 

 



 
https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/1943/24/3/0 
 
Omsøkt tilleggsareal til 24/16: 

 
 
Nabovarsling: 
Naboer er ikke varsla da nabointeresser ikke berøres.  
 
 

https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/1943/24/3/0


Høring: 
Saka har ikke vært på høring da statlige og regionale myndigheter ikke regnes å være vesentlig 
er berørt. 
 
Søknaden krever behandling i henhold til følgende regelverk: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
o §§ 19-1 og 19-2. om dispensasjon fra planer og bestemmelser i plan og 

bygningsloven. Dispensasjon krever særskilt søknad. Naboer skal varsles og regionale og 
statlige myndigheter skal gis anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon. Dispensasjon kan 
ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet, jordvern og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
 

 
o § 20- 1 punkt m om oppretting av eiendom, festegrunn, arealoverføring mm.   

Endringer av eiendom skal vurderes etter byggesaksdelen i plan og bygningslova for å sikre 
medvirkning og for å unngå at det opprettes eiendom i strid med plan eller som ikke er egnet til 
formålet ( § 26-1). Det skal også vurderes i henhold til muligheter for infrastruktur, vann, avløp 
(kap. 27) og sikkerhet og miljø (kap. 28)  

 
 

 Lov om eigedomsregistrering (Matrikkeloven) § 6 om krav til oppmåling. 
 

 Jordloven § 1om formål, §9 om omdisponering av dyrka mark og 12 om deling av 
landbrukseiendom. § 1 seier at arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal 
disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  
 
§ 9 sier at dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan 
i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene 
bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, 
drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. 
Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. 

 
Etter § 12 kreves det samtykke til deling av eiendom som kan nyttes til jordbruk eller skogbruk. Videre sier 
den: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 
for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av 
arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn 
under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.» 

Deling av driftsenhet vurderes bare etter jordlovens § 12. «Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein 
eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og 
etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.» 

 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 

I § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 



påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et 
tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene 
med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige 
teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 

 
 

Vurdering 
Eiendom gnr/bnr 24/16 er 800 m2. Det er ei relativt lita boligtomt.  
 
Miljø: 
Området berører ikke trua, sårbare eller utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie 
naturområder eller utvalgte kulturlandskap, jf. Naturbase. Ingen trua eller sårbare arter er 
registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av området, jf. Artskart. Det er lite sannsynlig at 
ytterligere undersøkelser skal vise noe annet. Arealet ligger i et skogholdt mellom grendehuset, 
dyrka mark og bolighus. Arealet er bevokst med forholdsvis ung furuskog. Planlagt tomt er i 
tilknytning til annen bebyggelse og har etter all sannsynlighet ikke vesentlige miljøverdier. 
 
Tilgjengelighet: 
Tiltaket berører ikke adkomst til bakenforliggende areal, og vil ikke påvirke friluftsinteresser 
negativt.  
 
Helse: 
Tiltaket har ingen helsemessige konsekvenser. 
 
Risikovurdering: 
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak Omsøkt 
deling fører ikke til endret bruk. Så det vil ikke innebære økt fare for skred eller problemer 
knytta til farlige grunnforhold. Det er i utgangspunktet bare søkt om utvidelse av tomt, og risiko 
for eventuell framtidig bygging må vurderes i forbindelse med byggesak dersom det blir aktuelt.  
 
Kulturminner:  
Riksantikvaren sine WMS-kart for fredakulturminner er undersøkt på NIBIO sin portal «Kilden». 
Det er ikke registrert freda kulturminner i kartet som berøres av omsøkt tomt eller i nærområdene. 
 
Reindrift:  
Tiltaket påvirker ikke reindriftsinteresser da det ligger på innmark/bebygd område. 
 
Landbruk: 
Jordbruksarealene på eiendommen er ikke i drift. Driftsforholdene er forholdsvis tunge, og lite 
egnet til moderne jordbruksproduksjon med større maskiner. Grunnlaget for drift må sees i en 
helhetlig sammenheng utover den enkelte eiendom. Tidligere var dette ei aktiv jordbruksbygd med 
mange bruk i drift. Det er arealressurser som er av verdi for landbruket på flere av 
naboeiendommene. Det er en eiendom i drift ca. 2 kilometer unna, og det er påregnelig at det 
kommer til å bli starta opp mer næringsmessig landbruksdrift i området. Da vil også slike areal være 
et positivt tilskudd til driften. Arealene kan da ha verdi som beite. De inngår også i kulturlandskapet 
i området. Videre så er planstatusen LNFR. 
 
Fradeling av tilleggsareal: 



Omsøkt areal ligger i tilknytning til boligtomt. En liten del i nedkant av arealet berører dyrka mark. 
Omsøkt deling vil føre til ubetydelig reduksjon av driftsgrunnlaget på eiendommen. Tomta vil 
bli større og få en bedre tilpassing til faktisk bruk av arealet. I dag er tomta 800 m2. Med omsøkt 
tilleggsareal vil tomta bli 2 dekar og det er innenfor normal størrelse på ei tomt. Større tomt og 
hensiktsmessig avgrensning kan være med på å bidra til økt bolyst. Det er derfor grunnlag for å 
innvilge omdisponering av dyrka mark og deling etter jordlovens bestemmelser for å tilpasse 
denne tomta.   
 
 
Deling av driftsenhet etter jordloven: 
Små enheter er en stor utfordring for landbruket i området. Deling av driftsenheten vil dermed 
være i strid med målet om en tjenlig bruksstruktur. Videre så vil det være mindre sannsynlig at 
eiendommen kommer i drift igjen dersom den splittes i to. Det er også bare gnr/bnr 24/3 som har 
bolighus. Dersom søknaden innvilges så vil gnr/bnr 24/8 stå igjen som en landbrukseiendom 
uten bolighus. Jf. Lokale retningslinjer for konsesjon i Kvænangen så er dette en uønsket 
situasjon, da det reduserer grunnlaget for bosetting og lokal eierskap til arealressursene. 
Søknaden må avslås.   
 
 
Samla vurdering: 
Fradeling av tilleggsareal til boligtomt kan godtas da tomta er lita og har behov for utvidet areal. 
Konsekvensene for øvrige interesser er begrenset. Deling av driftsenhet etter jordlova er i strid 
med landbruksinteressene og må avslås. Dette gir ikke en tjenelig bruksstuktur, og er i strid med 
hensynet om vern av arealressursene og ei driftsmessig god løsning.
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Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune gir tilslutning til uttalen i fra Kjækan og kvænangsbotn grendeutvalg. 
 
Framlegget er i tråd med kommunale planer som foreligger. Det er særlig kommuneplanens 
arealdel og kommunedelplan for idrett kultur og friluftsliv som er mest relevante i denne 
sammenheng da de er oppdatert i nyere tid. 
Det vises til kommunens planportal for detaljer: 
https://www.kvanangen.kommune.no/planportal.463742.no.html 
 
Kvænangen kommune mener det er viktig at lokale synspunkt ivaretas i arbeidet til styret for 
LVO. Det er ønskelig at verneområdene skal være til gode for lokalsamfunnet og støtte opp 
under lokal verdiskaping og bolyst. I denne sammenheng så er det viktig at det legges til rette 
for en bruk som ikke fortrenger nåværende og tidligere bruk av områdene. Det er også ønskelig 
at kommersiell bruk skal ha en lokal forankring. Dette vil bidra til ivaretakelse av lokale 
interesser og det vil bidra til lokal næringsvirksomhet. Kvænangen kommune ønsker derfor at 
det stilles krav til at all kommersiell turistvirksomhet i verneområdene skal utføres med lokal 
guide eller reiselivsoperatør tilhørende i Kvænangen.      
 
Kvænangen kommune vil understreke viktigheten av at det lages gode og varige ordninger for 
drift og vedlikehold av eventuelle tilretteleggingsanlegg, og at dette er avklart både praktisk og 
finansiellt før tiltak iverksettes. Dette for å unngå problemer med parkering, forsøpling og 
slitasje på naturen. 
 

https://www.kvanangen.kommune.no/planportal.463742.no.html


 
 

Saksopplysninger 
Verneområdestyret har lagt forslag til besøksforvaltningsstrategi for Kvænangsbotn og 
Navitdalen landskapsvernområder ut til høring og offentlig ettersyn med frist 15. oktober. 
Planen er utarbeidet som del av forvaltningsplanprosessen og er et tillegg til denne. Prosessen 
med forvaltningsplanen har tatt lenger tid enn planlagt. For å være sikker på å få 
besøksforvaltningsstrategien på plass innen fristen som direktoratet har satt, så sendes den på 
egen høring først. Miljødirektoratet har bestemt at besøksstrategien må foreligge før styrene kan 
iverksette tiltak som gjelder for eksempel tilretteleggingstiltak og informasjonstiltak. Den 
endelige fristen for å ferdigstille besøksstrategien er satt til 2020. 
 
Besøksstrategien for Kvænangsbotn landskapsvernområde (KLVO) og Navitdalen 
landskapsvernområde (NLVO) skal beskrive hva slags tiltak og grep verneområdestyret 
planlegger for å legge til rette for brukerne av verneområdene, uten at dette går utover 
verneverdiene.  
 
Miljødirektoratet har slått fast at alle større landskapsvernområder og nasjonalparker skal ha en 
besøksstrategi, og at denne skal være en del av forvaltningsplanarbeidet. For Kvænangsbotn og 
Navitdalen landskapsvernområder kommer denne del-planen først på høring. Forvaltningsplanen 
vil bli lagt ut til høring senere i høst eller til våren. 
  
En besøksstrategi skal sikre at det finnes en plan bak arbeidet med informasjonsmateriell og 
med tilrettelegging i verneområder, slik at dette gjøres på en effektiv og gjennomtenkt måte, og 
som er samstemmende med de andre verneområdene i Norge.  
 
Tilrettelegging for ferdsel og besøk skal først og fremst sikre verneverdiene i KLVO og NLVO. 
Samtidig skal tilretteleggingen bidra til at allmennheten får tilgang til å utøve enkelt friluftsliv i 
verneområdene. Informasjonen som formidles om verneområdene skal gi økt forståelse for 
vernet. Det ligger også til formålet at områdene har, og skal ha, en identitetsskaperne funksjon 
for kvensk og samisk kultur og også bevaring av naturgrunnlaget. 
 
Overordnet strategi: Kvænangsbotn og Navitdalen lvo tåler mer bruk både sommer og vinter 
uten at det går på bekostning av verneverdier eller andre brukere sine interesser. Vi vil derfor 
legge til rette for fritidsbruk som ikke setter varige spor, fortrenger andre brukere eller virker 
negativt på natur- eller kulturverdier i verneområdene. Aktiviteter som belaster naturverdiene i 
minst grad skal prioriteres i tilretteleggingen, men det skal også gis rom for noen anlegg til 
brukergrupper som har behov for større grad av tilrettelegging. 
 

Vurdering 
Det er positivt at det lages planer for utvikling og bruk av verneområdene. Dette gir rom for 
medvirkning og åpne prosesser. Generelt så bygger planen videre på den påbegynte 
virksomheten. Det vil si en hovedinnfallsport (informasjonsportal, rasteplass mm) på 
næringsbygget på Sørstraumen, startpunkt med info på snuplassene på skogsbilveiene på Gerbet 
og ved Rundvassbekken, og i tilknytning til Navitfoss camping. I tillegg planlegges det enklere 
infotavler på andre aktuelle plasser.  
 
Planen åpner for økt bruk av områdene, både med tanke på kommersiell og ikke kommersiell 
virksomhet. Det er ønskelig at verneområdene skal være til gode for lokalsamfunnet og støtte 
opp under lokal verdiskaping og bolyst. I denne sammenheng så er det viktig at det legges til 



rette for en bruk som ikke fortrenger nåværende og tidligere bruk av områdene. Det er også 
ønskelig at kommersiell bruk skal ha en lokal forankring. Eksempelvis så kan det stilles krav til 
at all kommersiell virksomhet skal utføres med lokal guide eller reiselivsoperatør tilhørende i 
Kvænangen.    
 
Det er viktig at det er sammenheng mellom omfanget på besøkende og omfanget av 
tilrettelegging. Dette for å unngå problemer med parkering, forsøpling og slitasje på naturen. 
Det er viktig at det lages gode og varige ordninger for drift og vedlikehold av 
tilretteleggingsanlegg, og at dette er avklart både praktisk og finansiellt før tiltak iverksettes.  
 
Forholdet til kommunale planer 
Det er særlig kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for idrett kultur og friluftsliv som 
er mest relevante i denne sammenheng da de er oppdatert i nyere tid. Utkastet synes å være i 
tråd med mål og strategier i disse planene.  
  
Relevante strategier nedfellt i kommunedelplan for idrett, kultur og friluftsliv 2018:  
«Flere og bedre parkerings-, søppel- og toalettfasiliteter» 
 
«Tilrettelegging for de med nedsatt funksjonsevne og eldre» 
 
«Mer skilting og informasjon» 
 
«Folkehelse og folkehelsearbeid skal alltid være i fokus ved planlegging og utarbeiding av tiltak 
innen idrett, friluftsliv og kultur.» 
 
Relevante strategier i Kommuneplanens arealdel:  
Gjøre frilufts- og turområder tilgjengelige og attraktive for alle typer brukere ved å:  
a. Legge til rette for universell utformete friluftsområder/friområder  
b. Lage turløypekart for kommunen  

c. Skilte turområde og turstier  

d. Gjøre tiltak for håndtering av forsøpling og kjøring utenfor etablert vei  

e. Tilrettelegge for parkeringsmuligheter ved utfartsområder  

f. Utarbeide egen plan for scooterløyper  
 
 
Grendeutvalg 
Kvænangen kommune mener det er viktig at lokale synspunkt ivaretas i arbeidet til styret for 
LVO. Saken ble derfor sendt over til Kjækan og Kvænangsbotn grendeutval. De har hatt saken 
oppe i møte 5. september. De har laga en uttale til planen. Uttalen støttes og legges med til 
LVO.  
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VARSEL OM HØRING - BESØKSFORVALTNINGSSTRATEGI FOR KVÆNANGSBOTN OG

NAVITDALEN LVO

Verneområdestyret  gjorde  den 5. juli 2019  vedtak om  at besøksforvaltningsstrategien for Kvænangsbotn  og

Navitdalen landskapsvernområder  skal  legges ut  til  høring og offentlig ettersyn.  Planen er utarbeidet som del av

forvaltningsplanprosessen og er  et  tillegg til denne.

Arbeidet  med  forvaltningsplanen henger litt etter, så det er nå altså besøksstrategien  som  sendes på høring

først.

Selve forvaltningsplanen vil bli sendt på høring trolig senere i høst eller på vårparten.

Verneområdestyret ønsker innspill og merknader til planen. Dette sendes skriftlig til e-post

fmtrrub@fvlkesmarmen.no før 15. oktober 2019.

Plandokumenter finnes på styrets hjemmesider - http://www.nasionalparkstvre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-

LVO/Nvheter/HORING-~—BesoI<sforvaltningsstratepj .  Hvis du trenger tilsendt utgave på papir så  ta  kontakt.

Det er ønskelig å gjennomføre møter med berørte parter, og det vil eventuelt bli avtalt på et senere tidspunkt.

[Side #]



Besøksstrategien for Kvænangsbotn landskapsvernområde (KLVO) og Navítdalen landskapsvernområde (NLVO) skal

beskrive hva slags tiltak og grep verneområdestyret planlegger for å legge til rette for brukerne av verneområdene,

uten at dette går utover verneverdiene.

Miljødirektoratet har slått fast at alle større landskapsvernområder og nasjonalparker skal ha en besøksstrategi, og

at denne skal være en del av forvaltningsplanarbeidet. For Kvænangsbotn og Navítdalen landskapsvernområder

kommer denne del-planen først på høring. Forvaltningsplanen vil bli lagt ut til høring senere i høst eller til våren.

Miljødirektoratet har bestemt at besøksstrategien må foreligge før styrene kan iverksette tiltak som gjelder for

eksempel tilretteleggingstiltak og informasjonstiltak. Den endelige fristen for å ferdigstille besøksstrategien er satt til

2020.

En besøksstrategi skal sikre at det finnes en plan bak arbeidet med informasjonsmateriell og med tilrettelegging i

verneområder, slik at dette gjøres på en effektiv og gjennomtenkt måte, og som er samstemmende med de andre

verneområdene i Norge.

Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes.

Med vennlig hilsen

Rune Benonisen
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1. Innledning 

1.1  Formål 

Miljødirektoratet har slått fast at alle større landskapsvernområder og nasjonalparker skal ha 

en besøksstrategi, og at denne skal være en del av forvaltningsplanarbeidet. 

Miljødirektoratet har bestemt at besøksstrategien må foreligge før styrene kan iverksette 

tiltak som gjelder besøksforvaltning for eksempel tilretteleggingstiltak og informasjonstiltak. 

Den endelige fristen for å ferdigstille besøksstrategien er satt til 2020.  

En besøksstrategi skal sikre at det finnes en plan bak arbeidet med informasjonsmateriell i 

verneområder, slik at dette gjøres på en effektiv og gjennomtenkt måte, som er 

samstemmende med de andre verneområdene i Norge. Besøksstrategien for Kvænangsbotn 

landskapsvernområde (KLVO) og Navitdalen landskapsvernområde (NLVO) skal definere 

hva slags tiltak og grep VO-styret planlegger å gjøre for å legge til rette for brukerne av 

verneområdene, uten at dette går utover verneverdiene. 

1.2   Besøkende hvem er det? 

Besøksforvaltningsstrategi omfatter i første rekke besøkende til verneområder. Men hvem er 

nå det? Er det alle brukere eller er det noen som skal unntas? Det er ikke gitt en klar 

definisjon av “besøkende” annet enn at det tydelig henvises til “turister”.  

I denne planen legges det til grunn at “besøkende” omfatter alle bruk til fritid og rekreasjon 

og også tilhørende kommersiell aktivitet (reiseliv). Begrepet omfatter altså ikke næring som 

reindrift, skogbruk, landbruk og/eller forvaltning.  

1.3 Rammeverk 

Rammene for arbeidet med besøksforvaltning i verneområder ligger i kongelig resolusjon 

(vernevedtak), verneforskriftene KLVO og NLVO, naturmangfoldloven, forvaltningsplanen for 

gjeldene verneområde, samt vedtektene for verneområdestyret. I tillegg stilles det en del 

krav og føringer til forvaltningsmyndighetene dersom de ønsker å benytte seg av den nye 

merkevarestrategien for Norges nasjonalparker.   

1.3.1 Kongelig resolusjon 

Verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder ble vedtatt gjennom 

kongelig resolusjon 18. februar 2011. Kongelig resolusjon er betegnelse på at et vedtak, her 

vernevedtaket, er fattet av Kongen i statsråd. Vernevedtaket beskriver hvilke områder som 

omfattes av vernet, verneverdier, og øvrige viktige forhold, herunder brukerinteresser i 

området. Det er beskrevet hvilke interesseavveininger som er gjort mellom verneverdiene og 

https://www.regjeringen.no/contentassets/da6390e5701e40c0a2f9bdce3f881a28/kongelig_resolusjon_verneplan_for_kvanangsbotn_og_navitdalen_landskapsvernorader_110218.pdf
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2011-02-18-171?q=kv%C3%A6nangsbotn
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2011-02-18-172?q=navitdalen
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100?q=naturmangfoldloven
http://designmanual.norgesnasjonalparker.no/
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brukerinteressene for verneområdene. Disse avveiningene legger føringer for hvilke tiltak 

som kan gjennomføres.     

1.3.2 Verneforskriften 

Alle verneområder har sin egen verneforskrift. Vernebestemmelsene i verneforskriften er 

utformet basert på interesseavveiningene som er gjort i verneplanprosessen. Tiltak og 

aktiviteter som er i strid med vernebestemmelsene krever tillatelse etter verneforskriften.  

Formålsparagrafen beskriver formålet med vernet. Formålet med vernet av Kvænangsbotn 

og Navitdalen landskapsvernområder er identisk formulert: «å ta vare på et natur- og 

kulturlandskap i et dalføre med variert og særpreget skog-, fjell- og vassdragsnatur, som er 

lite berørt av tekniske inngrep og som skaper identitet for kvensk og samisk kultur». 

Videre er formålet å: 

 ta vare på geologiske forekomster og landskapsformer  

 ta vare på særpreget og vakker vassdragsnatur  

 ta vare på særpreget flora og fauna  

 ta vare på landskapselement og kulturminner som vitner om samisk reindrift 

og sjøsamisk og kvensk bruk av området.  

Allmennheten skal ha anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse 

av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.» 

Forvaltningsmyndigheten baserer seg på verneformålet i sin utøvelse av skjønn når den 

behandler saker etter verneforskriften.   

1.3.3 Naturmangfoldloven 

Vedtak om vern av Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder er hjemlet i 

naturmangfoldloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100). I henhold til 

naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (miljørettslige 

prinsipper) legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal 

fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen 

av saken. Dette betyr at vedtak som fattes av forvaltningsmyndigheten må være vurdert i 

forhold til de miljørettslige prinsippene § 8 (kunnskapsgrunnlaget), § 9 (føre-var-prinsippet), § 

10 (økosystemtilnærming og samlet belastning), § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal 

bæres av tiltakshaver), og § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder).  

1.3.4 Forvaltningsplan 

Samtlige nasjonalparker og store landskapsvernområder skal ha en forvaltningsplan. Den 

skal fungere som en bruksanvisning for hvordan verneforskriftene skal praktiseres, og skal 

være et arbeidsverktøy for verneområdestyret. Planen skal sikre en enhetlig forvaltning av 

nasjonalparken ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, oppsyn, informasjon, tilrettelegging 

og naturovervåking. Ved hjelp av forvaltningsplanen skal vi unngå tilfeldige enkeltavgjørelser 

som kan være uheldige for verneverdiene.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
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Den første forvaltningsplanen for KLVO og NLVO utarbeides samtidig med denne 

besøksstrategien, og målet er at også denne skal vedtas i 2019.  

1.3.5 Merkevarestrategi for Norges nasjonalparker 

Miljødirektoratet lanserte i april 2015 ny merkevarestrategi for Norges nasjonalparker. Det er 

en felles overordnet strategi for alle nasjonalparkene og øvrige verneområder, samt 

besøkssentrene og nasjonalparklandsbyene og –kommunene. Alle omfattes de nå av en 

felles visuell identitet for å gjøre det mer oversiktlig for publikum og oppnå en mer bevisst 

besøksstrategi.  

Merkevarestrategien stiller krav til forvaltningsmyndighetene for nasjonalparker og store 

landskapsvernområder. Det er satt krav om at det foreligger en besøksstrategi for disse 

verneområdene før de får ta i bruk merkevaren, slik at tilretteleggingstiltak som utføres er 

forankret i en gjennomtenkt og godkjent strategi. Miljødirektoratet har laget en veileder for 

besøksforvaltning i verneområder 

(http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M415/M415.pdf).     

 

2 Kunnskapsgrunnlaget  
Landskapet i Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder består av et særpreget 

skogs- og fjellterreng med relativt store landskapsverdier (Melby 2005). Begge områdene har 

en variert berggrunnsgeologi og området illustrerer på en god måte hvordan geologiske 

prosesser former landskapet.   

I Kvænangsbotn LVO finnes flere rike vegetasjonstyper, herunder bjørkeskog med 

høystauder og gråor-heggeskog. Videre har man kartlagt rasmarker, bergvegg- og 

bergsprekkvegetasjon samt myr og fjelleng. På elveslettene langs Kvænangselva finnes 

store områder med høystaudeskog, som er en av de nordligste forekomstene av 

mellomboreal skog i Norge. De mest verdifulle naturtypene i Kvænangsbotn er likevel knyttet 

til eldre furuskog. I Navitdalen LVO er vegetasjonen stort sett bjørkeskog og over 

skoggrensen rabbevegetasjon.   

I Kvænangsbotn LVO er det registrert ti rødlistede sopparter (Henriksen og Hilmo 2015). Syv 

av disse er knyttet til naturskogpreget furuskog. Videre er det registrert syv rødlistede 

karplanter i Kvænangsbotn. I de indre deler av Navitdalen er rødlistearten gaissakattefot 

funnet som eneste kjente funn av arten i Troms. 

De fleste kjente kulturminnene i Kvænangsbotn landskapsvernområde er knyttet til den 

kvenske skogbrukskulturen, som tømmer- og vedhogst og tjæremilebrenning, i tillegg til noe 

utmarksslått. Disse finner vi en mengde av langs hele dalbunnen. Kulturminnene vi i dag 

finner i Navitdalen landskapsvernområde er knyttet til reindriften. I lang tid har området vært 

benyttet som sommerbeite, kalvingsland og samlingsområde, og området bærer preg av lang 

tids beiting. Tvers over dalen, omtrent midt i dalføret, ligger flere hytter og gammer, flere er 

fortsatt i bruk. 

 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M415/M415.pdf
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2.1 Sårbare naturverdier  

Naturen i seg selv, isolert fra ytre påvirkning, kan ikke sies å være «sårbar». Naturen har 

likevel en varierende sensitivitet for ytre påvirkning. Det er dette samspillet mellom naturens 

egenskaper og grad av påvirkningen som utløser sårbarhet. Altså hvor sannsynlig det er for 

at en art eller en naturressurs skal bli skadet eller ødelagt.  

De naturverdiene som finnes i områdene har ulik grad av sårbarhet for ferdsel og bruk. Selv 

om dagens besøkstall er lave er det viktig å ha en oversikt over naturverdiene som fra et 

faglig ståsted er sårbare for økt ferdsel. Noen arter og naturtyper har en god evne til å motstå 

eller tilpasse seg påvirkning, mens andre rett og slett kan forsvinne fra området gitt «feil» 

påvirkning. Det er en rekke faktorer ved artene, miljøet rundt og påvirkningen som avgjør om 

hvor stor sårbarheten faktisk er.  

I dette kapittelet gjøres en vurdering av sårbarhet for ferdsel på gitte 

naturressurser/verneverdier. 

2.1.1 Vegetasjon 

Enkelte naturtyper i KLVO og NLVO er spesielt utsatt for slitasje, som fuktig vegetasjon og 

tørre rabber med skrinn vegetasjon. Mange av de rødlista artene i KLVO og NLVO er knyttet 

til fuktige voksesteder, herunder vrangmyrull, snøsoleie, lodnemyrklegg, grannsildre, 

grynsildre og dvergsyre, og til dels også kløftstarr og gaissakattefot. Reinstarr på sin side 

vokser på vindslitte tørre rabber. Fordi alle disse artene vokser på slitasjeutsatt vegetasjon vil 

de være sårbare for høye besøkstall og mye ferdsel på voksestedene. Mye tråkk vil også 

kunne endre helhetsinntrykket av landskap, da det lett settes nye spor i disse naturtypene. 

https://www.artsdatabanken.no/Taxon/Eriophorum%20%C3%97medium/99769
https://www.artsdatabanken.no/Taxon/Ranunculus%20nivalis/103159
https://www.artsdatabanken.no/Taxon/Pedicularis%20hirsuta/102459
https://www.artsdatabanken.no/Taxon/Micranthes%20tenuis/103642
https://www.artsdatabanken.no/Taxon/Antennaria%20nordhageniana/100412
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Figur XX: Kartlagte naturverdier med hensyn på planteliv i KLVO og NLVO som vurderes 

som sårbare. Hentet fra artskart og to rapporter, laget av henholdsvis Ecofact og Biofokus.  

Dagens besøkstall i verneområdene er usikre, men det kan med sikkerhet slås fast at det er 

et lite omfang, spesielt utenfor blå tilretteleggingssone (se figur XX).    

2.1.2 Fugleliv 

Det er registrert 20 rødlista fuglearter (ti hekkende) i KLVO, hvorav ti av dem er ansvarsarter 
(art med minst 25 % av den europeiske bestanden i Norge). I NLVO er det registrert fem 
rødlistearter (tre hekkende), og seks ansvarsarter.   
 
Havelle (NT) er en vanlig hekkefugl på høyfjellene i begge verneområdene.  Svartand (NT) 
hekker fåtallig i begge verneområdene, og sjøorre (VU) kun registrert hekkende én gang i 
KLVO. Havelle, svartand og sjøorre er alle i sterk tilbakegang i Norge. Flere arter rovfugl er 
observert i verneområdene. Hønsehauk (NT) har blitt registrert hekkende like utenfor 
verneområde. Spurvehauk observeres ofte, men det er usikkert om den hekker. Ett-to par 
kongeørn hekker i KLVO, mens havørn på næringssøk ses iblant innover dalen. Fjellvåk og 
tårnfalk er vanlige hekkefugler i smågnagerår. I 2001 hekket det 13 par fjellvåk på omlag 
elleve km strekning fra Lomvatn til Doaresjávri. Dvergfalk er forholdsvis vanlig i både furu og 
bjørkeskog. Jaktfalk er også registret hekkende i verneområdet. Vandrefalk og myrhauk ses 
sporadisk. Det er gjort flere kadaverfunn etter kongeørn i Navitdalen. Både lirype og fjellrype 
er vanlige hekkefugler i KLVO og NLVO. Høyfjellsområdene i NLVO er et kjerneområde for 
både lirype og fjellrype, men sistnevnte har vært i tydelig tilbakegang de siste 30 årene. 
 
Ansvarsartene som er registret i én eller begge verneområdene inkluderer lirype, fjellrype, 
lappmeis, lappiplerke, heipiplerke, jaktfalk, havørn, gråtrost, gråsisik, furukorsnebb, fjellvåk, 
boltit, blåstrupe, bjørkefink og bergirisk. Mange av disse artene er å finne på fjellet, altså i de 
minst besøkende delene av verneområdene.  
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Dagens omfang av ferdselen i KLVO og NLVO utgjør ikke stor påvirkning på de rødlista 

fugleartene i verneområdene, så lenge de besøkende overholder verneforskriften sine 

bestemmelser om at all ferdsel skal foregå varsomt og ta hensyn til dyrelivet. I 

hekkeperioden bør de besøkende være ekstra påpasselige, og det er mulig at skiturister om 

våren kan virke forstyrrende på hekkende rovfugl. Likevel så anses omfanget som så lavt at 

det virker lite sannsynlig.    

2.2 Reiselivet  

Med reiselivet mener vi her aktører som direkte har kommersielle inntekter ved bruk av de 

nevnte verneområdene gjennom salg av tjenester. Verneområdestyret gjorde i 2017 en 

kartlegging av reiselivsbruk i de aktuelle verneområdene. Kartleggingen viser at det pr 2017 

ikke er noen reiselivsaktører som har egne aktiviteter i verneområdene. Det ser heller ikke ut 

som at det finnes aktører som vurderer å inkludere områdene i sine tilbud.  

Det er noe utleie av hytter (Statskog, Kvænangen Skogstuer) som utgjør under 300 personer 

pr år. Salg av jakt- og fiskekort inngår både under reiseliv og under annen bruk. 

Friluftsråd og Turlag benytter verneområdene i noe grad, for eksempel gjennom å foreslå 

enkelte steder i Kvænangsbotn som turmål i anbefalte turer. Videre arrangerer Nord-Troms 

Turlag enkelte turer innenfor verneområdene. Nord-Troms Friluftsråd har inngått samarbeid 

med Verneområdestyret for å gjennomføre enkelte tilretteleggingstiltak som trolig vil gi mer 

besøk av lokale.   

Indre Kvænangen generelt, og Kvænangsbotn og Navitdalen spesielt, har kvaliteter som er 

etterspurt av friluftsinteresserte. Vi mener derfor det men det vil være hensiktsmessig å følge 

med på utviklingen av reiselivet i nærområdene i årene som kommer.   

 

2.3  Hvem tilrettelegger vi for? 

[Beskriv hvem som er hovedmålgruppen: lokale innbyggere ifb. fritidsbruk eller 

næringsvirksomhet, tilreisende, eller kombinasjoner av dette. Beskriv eventuelt hva som er, 

eller antas å være den/de viktigste opplevelsen(e) i området.]  

Hovedmålgruppen for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder er brukere som 

utøver naturvennlig og enkelt friluftsliv. Det står i verneforskriften at «allmennheten» skal gis 

anledning til naturopplevelse, så det utgjør den ytre rammen for. Men det er klart at 

fritidsbruk av innbyggere i Kvænangen eller nærområdet til Kvænangen utgjør den største 

delen av brukerne. Her inngår også personer som har fritidsbolig i området/kommunen. 

Den viktigste opplevelsen områdene har å tilby er naturopplevelser i områder som er lett 

tilgjengelig. De landskapsmessige verdier med et tilsynelatende nesten intakt naturlandskap, 

men samtidig med mange spor av lokalbefolkningens bruk gjennom historien danner et rikt 

bakteppe for aktivitet og ferdsel i områdene.  Det er også et variert dyre- og planteliv i 

områder som er relativt lett tilgjengelig. Her er spesielt Rundvannet viktig, men også turer 

langs de merkede stiene (eksisterende stier, se kapittel XX).   
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Det finnes noe data på omfang av ferdselen i Kvænangsbotn og Navitdalen 

landskapsverneområder. På Gærbethytta og Dalstuene finnes det hyttebøker. Antall 

overnattingsdøgn over de siste fem årene er som følger (tabell XX).  

Tabell XX. Oversikt over antall overnattingsdøgn ved hyttene som Statskog leier ut ved 

Gearbbet og Dalstua i perioden 2013-2017.   

 

 

 

 

 

Tabell XX. Oversikt over antall registrerte besøk ved Dalstuene UTiNord 

 

 

 

 

 

 

 

Vi antar, at de fleste som besøker verneområdene kjører inn til enten parkeringsplassen i 

enden av Gearbbetveien og går mot Gearbbethtta eller kjører til Rundvannsbekken og enten 

besøker Rundvannet og/eller Dalstuene.  

Områdene brukes også til jakt og fiske både sommer og vinter. Statskog holder statistikk 

både med antall solgte fiskekort i elva og småvilt jaktkort i bestemte felt. Statistikken viser at 

det i hvert felt løses jaktkort av mellom 50 og 100 personer hvert år.  

 

 

 

 

 

 

 

År Gærbethytta Dalstua 

2013 77 45 

2014 100 33 

2015 115 46 

2016 123 64 

2017 93 60 

Gjennomsnitt 101 49 

År Dalstua Geitfjelltinden 

2016   

2017   

2018 118 22 

   

Gjennomsnitt 130 20 
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Tabell xx: Omfang salg av småviltjakt - og fiskekort i Kvænangselva, jaktfelt Gearbbet og 

jaktfelt Navit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter 

Personer som benytter skiløypene som kjøres opp av (GRENDELAG? ) i Kvænangsbotn 

LVO) skriver frivillig ned navnet sitt i bøker ved startstedene til løypene. Det var i de to 

bøkene som lå ute i 2017 registrert 212 og 222 som skrev navnet sitt. Løypene er 

sammenhengende og noen skriver begge steder på samme turen. De aller fleste 

registreringene er lokale personer som bruker løypene flere ganger.   

Det er også et skuterløypoenett som også går innenfor Kvænangsbotn LVO. Det er ikke 

registreringer på hvor mange som bruker dette løypenettet. Omfang er derfor uklart. Vi vil 

jobbe mer med å finne omtrent omfang av denne bruken. 

 

Oppsummert 

Ut fra de registreringene vi faktisk har, så kan vi anslå at det minimum er om lag i 

barmarkssesongen (mai – oktober) er i gjennomsnitt om lag 600 besøkende i 

Kvænangsbotn. I Navitdalen er besøksomfanget trolig en del lavere.  

Selv med en feilmargin på 50% er vi under 1000 besøkende. Det anses for å være et lavt 

besøkstall i denne sammenhengen. Det utgjør et besøk på mellom 120 – 180 personer pr 

mnd fra juni til og med oktober. 

 

 

År Kvænangselva 

(døgnkort-

ukeskort) 

Kvænangselva 

(sesong) 

Gearbbet - øst 

for 

kvænangelva 

(jaktdøgn) 

Navit - vest for 

Kvænangselva 

(jaktdøgn) 

2014   144 158 

2015 339 32 116 187 

2016 296 33 168 260 

2017 349 39 339 186 

Gjennomsnitt 328 34 191 197 
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3 Mål og strategiske grep 

3.1  Mål med besøksforvaltningen  

Tilrettelegging for ferdsel og besøk skal først og fremst sikre verneverdiene i KLVO og 

NLVO. Samtidig skal tilretteleggingen bidra til at allmennheten får tilgang til å utøve enkelt 

friluftsliv i verneområdene. Informasjonen som formidles om verneområdene skal gi økt 

forståelse for vernet. Det ligger også til formålet at områdene har, og skal ha, en 

identitetsskaperne funksjon for kvensk og samisk kultur og også bevaring av 

naturgrunnlaget. Det omtales nærmere i forvaltningsplanen. 

Begge verneområdene, men særlig KLVO er lett tilgjengelig dersom man først er i området. 

Det største potensialet for besøk er fra nærområdet, dvs fra Kvænangen, men også fra 

kommunen rundt.  

Det er mulig, og ønskelig å tilrettelegge for enkelt friluftsliv i begge områdene. Gjennom 

skilting / merking langs utvalgte stier, annen informasjon og tilrettelegging av rasteplasser, vil 

det samtidig legges til rette for økt bruk på utvalgte steder. Bruk av verneområdene til 

rekreasjon og friluftsliv skal i størst mulig grad kanaliseres til eksisterende stier, løyper og 

anlegg. God og tilpasset tilrettelegging og informasjon vil kunne motvirke og forebygge økt 

slitasje og forstyrrelser på verneverdiene.  

 

 

 

Mål for verneverdiene 

Formålet med vernet av KLVO og NLVO er å ta vare på verneverdiene som finnes i 

verneområdene. Et mål med besøksstrategien er derfor å ivareta tilstanden til 

verneverdiene samtidig som det tilrettelegges for natur- og landskapsopplevelse 

gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk 

tilrettelegging (jf. verneforskriftens formålsparagraf).  

 

Mål for reiselivet 

Verneområdene skal kunne brukes som del av reiselivsprodukter som baseres på 

friluftsaktivitet med liten grad av tilrettelegging og som for øvrig er i tråd med 

vernebestemmelser og øvrige planer. 

Overordnet strategi for bruken av KLVO og NLVO 

Kvænangsbotn og Navitdalen lvo tåler mer bruk både sommer og vinter uten at det 

går på bekostning av verneverdier eller andre brukere sine interesser.  

Vi vil derfor legge til rette for fritidsbruk som ikke setter varige spor, fortrenger andre 

brukere eller virker negativt på natur- eller kulturverdier i verneområdene. Aktiviteter 

som belaster naturverdiene i minst grad skal prioriteres i tilretteleggingen, men det 

skal også gis rom for noen anlegg til brukergrupper som har behov for større grad av 

tilrettelegging.  
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3.2  Strategiske grep 

3.2.1 Samarbeid med interessenter 

 

 

En del av oppgaven til forvaltningsmyndigheten er å øke forståelsen av vernet av områdene. 

Dette vil sannsynligvis gjøre det lettere å ta vare på verneverdiene. VO-styret vil gjennomføre 

møter med lokale interessenter for å ha en løpende dialog om tilretteleggingen i 

landskapsvernområdene. Ved å involvere brukerne av verneområdene i prosessen med å 

tilrettelegge vil man kunne gjøre tiltak det faktisk er behov for. Samtidig som det vil åpne opp 

muligheter for å informere brukerne om styrets aktivitet og status for verneområdene. Gode 

rutiner for kontakten med lokalbefolkningen er essensiell for at man skal få utbytte av å ha 

opprettet lokale verneområdestyrer i Norge.  

 

3.2.2 Innfallsporter og startsteder 

Struktur for innfallsporter og startsteder har tidligere vært behandlet som en del-plan og 

vedtatt i verneområdestyret ST8/14. I besøksforvaltningsstrategien videreføres dette 

arbeidet.  

Hovedinnfallsport 

En innfallsport til verneområder er et sted eller steder hvor brukere av området starter 

(og/eller avslutter) sin tur inn i området. Ved innfallsporten er det lagt opp til en viss grad av 

service som informasjon om verneområdene, om natur og kultur og kanskje om hvilke tilbud 

en finner i nærområdet/kommunen mht overnatting, butikker og annet. Det er gjerne 

parkering, toalett, bord/benker og bålplass. Innfallsportene retter seg ikke mot spesielle 

Mål for de besøkende 

Verneområdestyret skal være tilgjengelig og åpne for å støtte tilretteleggingstiltak 

som fremmer verneformålet og ikke skader verneverdiene. Det vil fokuseres på å 

gjennomføre tiltak i områder som allerede er mest brukt og hvor infrastrukturen er 

tilpasset besøk, det vil si innenfor blå tilretteleggingssone (figur XX) som beskrives i 

kapittel 3.2. Verneområdestyret vil tilrettelegge for flere brukergrupper, men med 

fokus på fotturister og da særlig de på dagsturer. Det skal finnes anlegg som er 

universell utformet og dermed tilgjengelig for alle.   

 

Strategisk grep – Ha faste møtepunkter med interessegrupper  

Verneområdestyret har forplikter seg til minst ett møte i Faglig Rådgivende Utvalg i 

året. Dette bør gjøres i forbindelse med rapportering av fjorårets tiltaksgjennomføring 

og prioritering av nye tiltak om våren, og ved innhentingen av forslag til tiltak for neste 

år om høsten. I tillegg bør det arrangeres særmøter med spesifikke interessegrupper 

ved behov. Dette må vurderes fortløpende av VO-styret. 

.     

 

 

http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/M%C3%B8tepapirer/Protokoll%2030062014.pdf
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brukergrupper, men må ha service som passer alle brukere – lokalkjente eller ikke 

lokalkjente. 

Det er etablert innfallsport med kvalitet som «utkikkspunkt» (informasjons- og serviceanlegg) 

ved Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen. Dette er en lokal næringshage med kontorer og 

andre service fasiliteter. Det har vært ambisjoner om at dette anlegget skal gi grunnlag for 

lokal næringsutvikling basert på natur- og kulturressurser i Kvænangen. Statskog, Troms 

Fylkeskommune, Kvænangen kommune, Halti Kvenkultursenter, Nord-Troms Museum, 

Kvænangen næringsbygg AS og Kvænangen språksenter har vært samarbeidspartnere 

gjennom hele prosessen, og vil fortsatt være bidragsytere videre. Vi håper også anlegget vil 

gi grunnlag for økt samarbeid med øvrig næringsliv i kommunen og også mer samarbeid 

med skolene i kommunen. 

Innfallsportanlegget ferdigstilles høsten 2018 etter en lengre prosess med avklaring, 

planlegging, prosjektering og bygging1. Anlegget er så langt som mulig gjort i tråd med 

anbefalinger og retningslinjer fra Miljødirektoratet og veileder innfallsport. 

Uteanlegg  

- Informasjonspaviljong med informasjonsplakater og kart for alle verneområdene i 

Kvænangen. Utsikt til fire av de store verneområdene. 

- Bålplass/rasteplass 

- Opparbeidet parkering 

Informasjonsrom 

- Enkel liten utstilling om natur og kultur i Kvænangen inkl. informasjonsskjerm, 

lydinstallasjon, museumsobjekter mv 

- Tilgang til toalett og dusj 

 

Startsteder 

Et startsted har som formål å være et tilbud for besøkende som skal legge ut på vandring i 

nasjonalparken. Her finnes parkering og informasjon rettet mot turgåere. Det kan også 

opparbeides enkle servicefunksjoner som toalett og rasteplass (bord/benker og bålplass). 

Denne planen legger opp til opparbeiding av følgende startsteder;  

- Rundvannsbekken, snuplass for skogsbilvei 

- Gearbbet, snuplass for skogsbilvei 

- Navitfoss, ved Navitfoss camping. 

 

Informasjonssted 

Opparbeides på steder som er naturlige stoppesteder, og som egner seg til informasjon 

og/eller veiledning. I Tilfellet Kvænangen og Navitdalen er det naturlig å ha relevant 

informasjon på steder som brukes som startsteder for noen brukere og/eller hvor det er 

hensiktsmessig å gi informasjon pga stedets karakter, historie eller andre viktige verdier. 

- Dalstuene. Viktig turmål. Museumsanlegg. 

 
 

1 http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/Tiltak-og-

prosjekt/Prosjekter/Innfallsport-Sorstraumen/  

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M417/M417.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/Tiltak-og-prosjekt/Prosjekter/Innfallsport-Sorstraumen/
http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/Tiltak-og-prosjekt/Prosjekter/Innfallsport-Sorstraumen/
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- Gearbbethytta. Viktig turmål. Kulturminne i seg selv. 

 

Andre aktuelle steder. Behov må avklares nærmere. 

- Start skuterløype / anleggsvei Badderen. Naturlig start på turer inn i fjellområdene øst 

i Kvænangsbotn LVO på vinteren. 

- Lássajávri. Naturlig start på turer inn i fjellområdene vest i Kvænangsbotn LVO  

- Enden av anleggsvei Sáhppevuopmi (Navitdalen). Kan bli viktig startsted avhengig av 

hvordan veien skal driftes når anleggsarbeid kraftlinja er ferdig. 

- Kryss Kvænangsbotnveien – Vangenveien. Viktigste startsted på vinteren for ferdsel 

inn til Dalstuene og Kvænangsdalen. 

 

 

 

 

 

  Hovedinnfallsport 

Startsted 

Informasjonspkt 
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3.2.3 Bruks- og tilretteleggingssonering innenfor VO 

 
 

Det er ønskelig at verneområdene skal bevare et preg av å være intakt og «som før». Det 

betyr blant annet at vi ønsker å være forsiktig med skilting og annen type fysisk 

tilrettelegging.  

Fordi områdene benyttes til turområder vil det være nødvendig å merke enkelte stier, og da 

de som allerede er mest brukt og hvor tilgjengeligheten til startsteder er god. Dette skal sikre 

at besøkende som ønsker å oppleve naturområder uten store tekniske inngrep skal få 

mulighet til det. Ved å gjøre tilretteleggingstiltakene på steder som allerede er delvis 

tilrettelagt slipper man å redusere andelen av verneområdene som ennå ikke har store 

tekniske inngrep. I tillegg er det mulig å fokusere tilretteleggingstiltakene på områder tett til 

eller rett utenfor verneområdegrensen, for å redusere grad av påvirkninger på plante- og 

dyrelivet, som for eksempel slitasje og forstyrrelser.   

I dag er de mest brukte områdene i KLVO Rundvannet og strekningen opp til Dalstuene, 

samt strekningen mellom parkeringen ved Gearbbetveien opp til Gærbethytta. Disse 

områdene er allerede tilpasset ferdsel. Veien til Gearbbet er over 100 år gammel, og er 

ryddet gjennom en stor ur. Det samme er tilfelle på veien opp mot Dalstuene, som har vært 

brukt som utmarksvei i svært mange år. I tidligere tider med hest og kjerre, i nyere tid traktor. 

Disse veiene tåler mye ferdsel uten at det vil generere ytterligere slitasje.  

I Navitdalen er tilgjengeligheten best i nordre deler av verneområdet rundt hengebrua og 

sørover til Sáiva. En del av formålet med vernet av KVLO og NLVO er å «bevare det 

samiske naturgrunnlaget», og derfor vil det etterstrebes å ikke tilrettelegge for besøk i 

områder som er spesielt viktige for reindriften, slik som kalvingsområder og trekkveier. Soner 

med mer tilrettelegging er derfor lagt utenfor slike områder.  

Basert på dagens bruk og infrastruktur, samt målet om å kanalisere bruken til eksisterende 

stier, løyper og anlegg er det laget følgende tilretteleggingssonering for KLVO og LVO.  

 

 

Tabell XX: Soner for tilrettelegging i Navitdalen og Kvænangsbotn LVO 

Lilla tilretteleggingssone  

Område Viktige verneverdier Type tilrettelegging 

KLVO 

Rundvannsbekken og bålplassen 

ved Rundvannet.  

-Furuskog - Etablere nye anlegg, herunder 

bytte ut gapahuk og lage ny sti.  

- Tilrettelegging iht. kravene til 

universell utforming mellom 

Rundvannsbekken og 

Rundvannet.   

- Merking av stier. 

- Nærområdeplakat og eventuelt 

temaplakat på startsteder. 

- Tilrettelegging ved rasteplasser 

Strategisk grep – Bruks- og tilretteleggingssonering  

Det skal etableres tilretteleggings- og informasjonstiltak på steder hvor tiltak allerede 

er blitt gjennomført og som fortrinnsvis ligger enten utenfor eller nært inntil grensene 

for verneområdene. 

.     
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med do, benker, bord fast bålplass 

og lignende. 

 

Blå tilretteleggingssone 

Område Verneverdier Type tilrettelegging 

KLVO 

1. Bjørknes camping – Dalstuene. 

Anleggsveien tar besøkende inn i 

verneområdet, og er den mest 

brukte innfallsporten til KLVO.  

2. Gearbbetveien og stien inn til 

Gærbethytta er også mye brukt.  

NLVO 

I Navitdalen er stien fra P-plassen 

ved Navitfossen til Hengebrua, 

samt Navitstien inn til Sáiva de 

mest brukte områdene inn i 

verneområdet. 

- Gammel barskog og 

gråor- heggeskog. 

- Rødlista billearter 

tilknytta gammel 

barskog.    

- Kulturminner 

(tjæremiler). 

- Fugleliv (rovfugl). 

 

 

 

 

- Merking av stier.  

- Nærområdeplakat og eventuelt 

temaplakat på startsteder.  

- Tilrettelegging ved rasteplasser 

med do, benker, bord fast bålplass 

og lignende.  

 

Gul tilretteleggingssone 

Område Verneverdier Type tilrettelegging 

KLVO 

Sti/kjørespor fra 

Rundvannsbekken til 

Lappasridigammen og  

Kvalvannsgammen 

- Gråor- heggeskog. 

- Fugleliv (rovfugl). 

- Kulturminner 

(tjæremiler og arran). 

 

- Plakat og eventuell enkel 

merking av sti til hytte/gamme. 

 

Tilrettelegging utenfor blå og gul sone 

Område Verneverdier Type tilrettelegging 

Øvrige områder i både KLVO og 

NLVO 

Se kapittel 2 i 

forvaltningsplan 

(vedlegg XX) 

Ingen tilrettelegging. Skjøtselstiltak 

vurderes. 

 

FigurXX 



17 
 

 

 

3.2.4 Detaljert informasjonsplan 

En viktig del av besøksstrategien for verneområder er å definere hvor og hvordan det skal 

gis informasjon. Det kan være informasjon om spesielle natur- eller kulturverdier, 

grensemerker, skiltpekere og opplysningsskilter. Det er også angitt strategi for digital 

informasjon, brosjyrer osv.  

Alt dette er angitt i detalj i en særskilt «informasjonsplan» for Kvænangsbotn og Navitdalen 

landskapsvernområder hvor det er gitt nærmere beskrivelse både av lokaliteter, men også 

innhold i informasjon. Temakart xx gir en oversikt over lokalitetene.  
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Figur:  

3.2.5 Øvrig informasjonsmateriell  

Det finnes et utkast til kartbrosjyre for NLVO og KLVO, og det bør avsetts ressurser til å 

oppdatere denne med oppdatert kunnskap og utforme den i henhold til ny merkevarestrategi 

for Norges nasjonalparker.  

Verneområdestyret har en egen nettside spesielt om forvaltningsmessige forhold. Dette er en 

viktig kanal for kommunikasjon mot brukere og samarbeidspartnere, men er ikke å regne 

som en god informasjonsside for besøkende. Det må vurderes å opparbeide en slik nettside. 

Verneområdestyret har tidligere fått utarbeidet en digital løsning for informasjon på senter og 

større informasjonspunkt. Dette er en berøringsskjerm hvor brukerne kan søke informasjon 

basert på et kart og klikkbare punkter. Løsningen har vært i drift siden 2014, og er koblet 

sammen med de andre nasjonalparkene i Troms.   

Det finnes en facebookside for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder, 

https://www.facebook.com/KvanangenLVO. Denne må følges opp og oppdateres med saker 

som er av interesse for brukerne av verneområdene.  

Det bør vurderes å opprette også bruker på andre sosiale medier. 

 

 

https://www.facebook.com/KvanangenLVO
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3.2.6 Tilretteleggingstiltak  

Hvert år utarbeider forvaltningsmyndigheten en tiltaksplan som beskriver tiltak som skal 

gjennomføres for året. Gjennom vinteren søkes det om midler fra Miljødirektoratet, og styret 

mottar bevilgning for innværende år i mars. Deretter gjør styret en prioritering tilpasset 

bevilgningens størrelse. Forvalterne er ansvarlige for å følge opp gjennomføringen av 

tiltakene som blir prioritert.  

Det finnes broer og klopper som Statskog er ansvarlig for å drifte og holde oppsyn med. 

Statskog eier også to hytter i Kvænangsbotn, Gærbetthytta og Dalstua, som leies ut til 

brukere. Tilrettelegging ved startpunktene, herunder parkeringsplassen ved Gearbbetveien, 

ved Rundvannsbekken og ved Navitfossen er det VO-styret som er ansvarlige for. Alle disse 

tre bør utbedres, og arbeid med parkeringsplassen ved Rundvannsbekken gjennomføres i 

2018.  

I 2018 sluttføres utearbeidet ved innfallsport Sørstraumen. Her skal det settes opp flere 

installasjoner som skal inneholde informasjonsplakater om verneområdene i nærområdet, 

herunder Kvænangsbotn, Navitdalen og Skorpa og Nøklan LVOer, samt Bekkemyra 

naturreservat.   

Se forvaltningsplanen og tiltaksplan for mer informasjon om tilretteleggingstiltak i KLVO og 

NLVO.  

 
Figur:  

Det vil legges fokus på tilretteleggingstiltak rettet mot XX og av typen XX,  
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4 Tiltaksplan  

Tabell XX viser en overordnet oversikt over planlagte tilretteleggingstiltak i KLVO og NLVO. I 

tillegg til denne utarbeider VO-styret en tiltaksplan for hvert år som utgjør søknaden om årlig 

bevilgning av midler til tiltak i verneområder fra Miljødirektoratet.  

 

Navn på tiltak Type VO Ansvar  Tid for 

gjennomføring 

Merknad 

Innfallsport 

Sørstraumen 

Parkeringsplass med 

informasjonsmateriell 

KVLO 

og 

NLVO 

VO-styret 2017-2018  

Inforom 

Sørstraumen 

«Minimuseum med 

Informasjonsmateriell»  

KLVO 

og 

NLVO 

VO-Styret 2017-2018  

Universell bålplass 

Rundvannet 

Bålplass og vei KVLO VO-styret 

og NT-

Friluftsråd 

2018  

Opprusting 

rasteplass 

Rundvannsbekken 

     

Ny utedo 

Rundsvannsbekken 

     

Opprusting 

rasteplass 

Gearbbetveien 

     

Opprusting 

parkeringsplass 

Navitfossen øst 

Parkeringsplasser, 

benker og bord, 

bålplass, faktaplakat? 

    

Ny brosjyre 

verneområdene 

     

Merking av XX sti?      

      

      

      

 

 

 



Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg  

Styremøte 5. september 2019 

Til stede: Harald Kristiansen, Ragnhild Enoksen, Eilif Andersen, Åsmund Austarheim, Anne-Gerd 
Jonassen. 

Medlem i styret for landskapsvernområdene Tryggve Enoksen, invitert. 

Referent: Ragnhild Enoksen 
 
Sak 9/19: Besøksstrategi Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde. 
Høringsuttalelse til planutkast fra verneområdestyret. Høringsfrist: 9. september 
 
Til pkt. 2.3 Hvem tilrettelegger vi for? 
Det bør legges til rette for eldre og funksjonshemmede 

- ved Rundvannsbekken og Rundvannet 
- veien til Dalstuene 
- veien til Rasssegorro med tilrettelegging av fiskeplass for eldre og funksjonshemmede 

Til pkt. 3 Mål og strategiske grep. 3.1 Mål ved besøksforvaltningen 
Dersom det etableres avfallsbokser/containere ved innfallsportene må det tilrettelegges med 
søppelhåndtering dimensjonert for forventet besøk og bruk. Det samme må gjelde ved andre anlegg i 
lvo. 
 
Til pkt. 3.2.2. Innfallsporter og startsteder 

- Det må holde med de tradisjonelle, fysiske innfallsportene inntil man har kapasitet og 
muligheter til å ta imot besøkene som finner vei via nettportal. 

- Grendeutvalget oppfordrer verneforvaltningen til å få i stand turer og arrangement i lvo jfr. 
Nord-Troms Museum sine tidligere årlige arrangement ved Dalstuene. Slike arrangement må 
tilrettelegges for at også funksjonshemmede og eldre kan delta. 

- Styret i grendeutvalget mener at Navitfoss er lite egnet som startsted for de som vil lengere 
inn i lvo. Et aktuelt startsted for disse er Midtre Navit og Sørfjorden ved Lahppinnohkka. 
Lahppinnohkka må merkes for trygg ferdsel. I tillegg er dette en tradisjonell vei opp til 
Navitdalen, og den bør merkes og skiltes som kultursti. 

Til pkt. 3.2.6. Tilretteleggingstiltak 
Områdene med skogvern må tas med sammen med andre verneområder som er nevnt. 
 
Til pkt. 4 Tiltaksplan 
Grendeutvalget ønsker at de ovennevnte forslagene tas inn i tiltaksplanen.  
 
Kjækan, 6. september 2019 
 
Ragnhild Enoksen                                                   Harald Kristiansen 
Referent                                                                   Leder 
 
                 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/725 -7 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 10.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/19 Teknisk utvalg 19.09.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av eiendom 
gnr/bnr 7/4-Tonny Mathiassen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00111H 
2 00147H 
3 00115H 
4 00121H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av eiendom gnr/bnr 8/4. Arealet som deles ifra 
skal være omlag 4000 m2 og skal benyttes som selvstendig tomt til fritidsbolig.  
 
Delingen omfatter følgende tillatelser:  

 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12  
 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 19-2.  

 
Det settes følgende vilkår:  

 Det skal ikke etableres ny avkjørsel til kommunal veg. Adkommst til tomta må legges via 
eksisterende avkjørsel på gnr/bnr 7/35. 

 Framtidig bebyggelse må skje i dialog med statens vegvesen og alta kraftlag for å ivareta 
hensynet til fylkesveg og høyspentlinje. 

 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. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av ei tomt til fritidsformål 
på eiendom gnr/bnr 7/4. Eiendommen ligger i Jøkelfjord. Omsøkt tomt er markert i kart og vist 
med blått omriss på flybildet. 
 

  
 



 
 
 
Søker: Tonny Mathiassen 
Størrelse: ca 4000 m2  
Markslag/arealtype: Arealene som berøres omfatter lauvskog på lav bonitet med noe fjell i 
dagen.    
Formål: tomt til fritidsbolig 
Planstatus: I kommuneplanen er området satt av til LNFR. Videre så ligger tomta i hensynssone 
for kraftlinjer. Disse hensynsonene er satt for å markere kraftlinjer i sentral og regionalnettet. 
Det er ikke knyttet egne bestemmelser til denne hensynssonen i kommuneplanen. Plankart fra 
kommuneplanens arealdel og tilstøtende reguleringsplan er vist i kartet: 
 



 
 
Om eiendommen:  
Eiendommen er en landbrukseiendom med forholdsvis store utmarksarealer, og lite 
jordbruksarealer. Jordbruksarealene og bebyggelsen ligger også i sone for boligbebyggelse i 
vedtatt reguleringsplan. I følge gårdskart fra Institutt for bioøkonomi har eiendommen et 
totalareal på 671 dekar, men det mangler eiendomsgrenser i matrikkelen oppe i fjellet, så 
eiendommen er noe større enn oppgitt areal. Av det registrerte arealet er 8 dekar dyrka mark, 66  
dekar skog middels bonitet, 265 dekar lauvskog på lav bonitet og impediment. Resten består av 
åpen lyngmark, myr og, fjell. Eiendommen har to bolighus, fjøs, garasje og naust. Det er ikke 
jordbruksdrift på eiendommen i dag.  
 
Søkers begrunnelse:  
Søknaden er begrunnet med at eier holder på med en næringsetablering og har behov for mer 
kapital for å investere i virksomheten. Det er planlagt et større turistanlegg som vil generere stor 
verdiskaping og er planlagt å gi 6,5 årsverk når det kommer i drift. Turistanlegget er vedtatt i 
egen reguleringsplan. Omsøkt areal ligger som et restareal i utkanten av eiendommen mellom 
fylkesvegen, kommunal veg og to eksisterende hyttetomter som er utbygd. Det går også ei 
høyspentlinje over arealet. Videre så viser søker det til at tiltaket har lite negative konsekvenser 
og at ei slik fradeling vil trekke folk til bygda og dermed bidra positivt til lokalsamfunnet.   
 
Søknaden krever behandling i henhold til følgende regelverk: 

o Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)  
 

o §§ 19-1 og 19-2. om dispensasjon fra planer og bestemmelser i plan og 
bygningsloven. Dispensasjon krever særskilt søknad. Naboer skal varsles og regionale og 
statlige myndigheter skal gis anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon. Dispensasjon kan 
ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 
 



Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
 

o Kommuneplanens arealdel 
Kvænangen kommune har i kommuneplanens arealdel fastsatt egner retningslinjer for 
dispensasjoner i LNFR-områder.  

   
  Utdrag bestemmelser om dispensasjon fra LNFR: 

Fritidsboliger (herunder fritidsboliger både for salg og utleie) underlegges en streng 
dispensasjonspraksis. Det skal framlegges tungtveiende årsaker. Enkeltfradeling av flere enn tre 
fritidsboliger fra en matrikkelenhet krever alltid vedtatt reguleringsplan.  

 
Lokaliseringskriterier:  
- Tomta/tiltaket skal ikke være lokalisert i nedslagsfelt for drikkevann dersom det er fare for 
forurensning.  
- Tomta/tiltak skal ikke skade, berøre eller skjemme automatisk fredede kulturminner.  
- Tomta/tiltaket skal ikke berøre eller på annen måte komme i konflikt med viktige områder for 
naturmangfold eller naturvernområder.  
- Tomta/tiltaket bør ikke lokaliseres på viktige jordbruksareal eller viktige skogbruksareal jfr. 
temakart jord- og skogbruk. Innenfor kjerneområdene skal landbruksinteressene tillegges særlig 
stor vekt.  
- Tomta/tiltaket skal ikke være lokalisert i viktige beite- og kalvingsområder, i eller være i konflikt 
med trekk- og flytteleier for reindrifta.  
- Tomta/tiltaket skal fortrinnsvis ligge inntil eksisterte bebygde boligeiendommer og i rimelig 
avstand til vei.  
- Tomta/tiltaket skal ikke komme i konflikt med viktige forekomster av mineralressurser.  
- Tomta/tiltaket skal ikke føre til vesentlige ulemper for naboer, eller for eksisterende bruk av 
området, som for eksempel driftsmessige ulemper for jordbruk, skogbruk og reindrift.  
- Tomta/tiltaket bør ikke ligge i 100-meters beltet for sjø og vassdrag.  
- Eksisterende naturlige stier eller gjennomgangsveier skal ikke stenges uten at fullgod 
erstatning foreligger.  
- Ved behov skal avkjørselstillatelse til offentlig vei skal være gitt av tilhørende myndighet. 
Eksisterende adkomster skal fortrinnsvis benyttes.  
 
 

 
o § 20- 1 punkt m om oppretting av eiendom, festegrunn, arealoverføring mm.   

Endringer av eiendom skal vurderes etter byggesaksdelen i plan og bygningslova for å sikre 
medvirkning og for å unngå at det opprettes eiendom i strid med plan eller som ikke er egnet til 
formålet ( § 26-1). Det skal også vurderes i henhold til muligheter for infrastruktur, vann, avløp 
(kap. 27) og sikkerhet og miljø (kap. 28)  

 
 

o Jordloven § 1om formål og 12 om deling av landbrukseiendom. § 1 seier at arealressursane 
bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området 
og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg 
bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  

 
Etter § 12 kreves det samtykke til deling av eiendom som kan nyttes til jordbruk eller skogbruk. Videre sier 
den: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette 
for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av 
arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn 
under formålet i jordlova. Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan 
samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.» 



 
o Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 

I § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig 
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et 
tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 
naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene 
med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige 
teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 

 
Søknaden har vært på høring til statlige- og regionale myndigheter og berørte sektorinteresser. 
Det har kommet følgende innspill:  
 
Statens Vegvesen:  
Har ingen motforestillinger, men forutsetter at det ikke etableres nye avkjørsler til fylkesvegen. 
 
Alta kraftlag:  
Minner om høyspentlinja som går over arealet og vil følge med som hefte på eiendommen.  
 
Troms Fylkeskommune: 
Har ingen innvendinger i saken, men minner om meldeplikt ved eventuelle funn av 
kulturminner.  

Vurdering 
Landbruk: 
Søknaden behandles etter jordlovens bestemmelser. Vurderingene der er vil være av betydning 
for vurderingene av dispensasjon fra planformålet. Kvænangen kommune behandler slike 
delingssaker felles for jordloven og plan og bygningsloven.  
 
Formålet med delingsbestemmelsen i jordloven er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Eiendommen har store utmarksressurser, og tapet 
av et mindre areal med uproduktiv mark betyr lite for driftsgrunnlaget på gården. Omsøkt deling vil 
ikke medføre vesentlig reduksjon av driftsgrunnlaget på eiendommen.  
 
I kommuneplanen er området satt av til LNFR. Tiltaket ligger ikke i sone definert som 
«Kjerneområde for landbruk» i planen. Arealene som berøres direkte er lite produktive og ligger i 
utkanten av eiendommen og grenser til bygdevegen og veg til naboeiendom. Området som søkes 
omdisponert til hyttetomt er av begrenset verdi for landbruksinteressene. Omsøkt deling kommer 
derfor i liten grad i strid med hensynet til arealressursene, eller driftsmessige forhold i landbruket.  
 
Jordlovens bestemmelser og hensynet til landbruket i forhold til arealformålet i kommuneplanen vil 
derfor ikke være til vesentlig hinder for omsøkt dispensasjon og deling. 
 
Reindrift:  
Området benyttes sporadisk til beite i sommerhalvåret. Det er også vist som vårbeite, okse- 
simlebeiteland. Søker viser til at området er definert som kalvingsland, men dette stemmer ikke 
med kartlaget som ligger i NIBIO sin kartportal Kilden.   Tomta ligger i tilknytning til 
eksisterende veg og bebyggelse. Omsøkt fradeling vil derfor i ikke medføre økt fragmentering 
av beiteområdene. I arealbrukskartet er det markert en flyttlei på oversida av fylkesvegen, om 
lag 150 meter fra tomta.   
 
Kulturminner: 



Riksantikvaren sine WMS-kart for fredakulturminner er undersøkt på NIBIO sin portal «Kilden». 
Det er ikke registrert freda kulturminner som berøres av omsøkt tomt eller i nærområdene. Området 
på nedsida av den kommunale vegen er regulert, og ble befart av Troms Fylkeskommune i 2016. 
Høringsuttalen fra Fylkeskommunen tilsier at det heller ikke foreligger andre kulturminner som ikke 
er kjent i den offisielle kulturminnedatabasen.   
 
Miljø: 
Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase og artsdatabanken sitt kart. På den omsøkte 
parsellen eller i området er det ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt 
truet eller kritisk truet. Tomta er lokalisert i tilknytning til annen bebyggelse, kraftlinje og veg.  
 
Kravene i Naturmangfoldlova § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold til 
omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som 
påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 til 
anvendelse. Områdene er sterkt påvirket av nærheten til bebyggelse og infrastruktur og omfatter 
arealer som sannsynligvis ikke har spesielle miljøverdier.  § 10 om samlet belastning på enkelte 
naturtyper og økosystem tillegges dermed ikke stor vekt i denne saken. Landskapsvirkningen vil bli 
liten da tomta plasseres i eksisterende hytterekke.  
 
Friluftsliv: Søker viser til at ingen lokale friluftsområder eller aktiviteter berøres. Videre så vises det 
til at økt befolkningsgrunnlag kan gi et bedre tilbud med tilrettelagte aktiviteter som skiløyper, 
scooterløyper til området. Kommunen er ikke kjent at det berørte området benyttes i vesentlig grad, 
og det er et inneklemt restareal som trolig har meget begrensa verdi som friluftsareal. Tiltaket vil 
heller ikke påvirke tilgjengeligheten til andre friluftsområder. Tomta berører ikke hundremetersbelte 
langs sjø.   
 
 
Risikovurdering: 
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 
 
I følge NVE sitt skredatlas er det ikke er det ikke definert som aktsomhetsområde for stein- snø- 
jord eller flomskred der den omsøkte parsellen ligger. Ellers ligger området i en skråning og er 
ikke flomutsatt.  
 
Tomten ligger på avsetninger definert som  «hav- fjord, strandavsetninger –Tynnt dekke». Dette 
er avsetninger som ofte inneholder kvikkleir. I forbindelse med reguleringen på nedsida ve den 
kommunale vegen til Saltnes ble det gjort en geoteknisk vurdering av Multiconsult. Der ble det 
konkludert med at det er liten sannsynlighet for kvikkleire i planområdet. Likevel så kan det 
ikke utelukkes for den sørlige delen der det er en viss mektighet av løsmassene. Multiconsult 
opplyser også at terrenghelningen over strandsonen er så slak at området ikke er noe 
løsneområde for skred selv om det skulle forefinnes bløt kvikkleire i grunnen. For fyllig i sjø ble 
det anbefalt videre undersøkelser med grunnboring. Det samme gjelder også for alle fyllinger 
over en meters høyde i den sørlige delen av planområdet. Det vises da til en løsmasseavsetning 
fra sjøen og oppover. Omsøk tomt ligger i øvre del av denne avsetningen. Denne vurderingen fra 
Multiconsult vil derfor også ha verdi for denne tomta. I øverkant innsnevres denne avsetningen 
opp mot et blottlagt fjell. Det er ikke helt godt samsvar mellom løsmassekartet til NGU og 
kartlagte grunnforhold i AR5 da fjellknausene ikke vises i løsmassekartet. Synlig fjell i dagen i 
bakkant av tomta tyder på at det kan være tynnt løsmassedekke. Dette er også påvist under 
opparbeiding av nabotomta gnr/bnr 7/35. Søker opplyser at der måtte man pigge fjell i 
forbindelse med bygging av hytte. Vi skulle gjerne imøtesett en konkret geoteknisk vurdering av 
denne tomta. Samtidig så er det flere forhold som tilsier at risikoen er meget liten. Sikkerheten 



på tomta synes derfor å være godt nok ivaretatt og bør underlegges samme krav som for det 
sammenfallende området som ble omtalt i geoteknisk notat i reguleringsplanarbeidet.  
 
Kart med løsmasser vist i farger (NGU) og aktsomhetsområder for skred vist med skravurer 
(NVE og NGI). 

 
 
 
Kart med grunnforhold fra AR5 hvor fjell i dagen fremgår med gå farge.  

 
 
 
Avkjørsel/adkomst  
Tomta knyttes til eksisterende privatveg opp til nabotomta gnr/bnr 7/35. Denne avkjørselen er 
tilknytta kommunal veg. Det vil gi en tilfredsstillende løsning som ikke medfører nye avkjørsler fra 
offentlig veg. Dette samsvarer også med høringsinnspillene fra Vegvesenet og Fylkeskommunen.  



 
Vann og avløp:  
Tomta berører ikke nedslagsfelt for drikkevann. Det etableres private anlegg fra lokalt vannverk og 
egen septiktank. Det er fra før ført vann til nabotomtene. Utførelsen av disse anleggene må vurderes 
nærmere i forbindelse med søknad om utslippstillatelse. Forholdene på stedet tilsier at dette er en 
realistisk plan som kan gi en god løsning på vann og avløp, og vil ikke være til hinder for å etablere 
tomta.    
 
Nabovarsling:  
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke 
innkommet bemerkninger til saken. 
 
 
Andre forhold: 
Størsteparten av omsøkt tomt ligger innenfor byggegrensa på 50 meter fra fylkesveg. Bygging på 
tomta vil derfor forutsette dispensasjon fra Statens vegvesen. Vegvesenet har hatt saka på høring og 
går ikke i mot tiltaket. Man må derfor anta at de er villig til å gi slik dispensasjon dersom det skulle 
bli aktuelt å bygge her.  
 
I de kommunale retningslinjene for fritidsboliger (KS sak 10/2007) så er det oppgitt at hytter i 
umiddelbar nærhet til helårsboliger bør unngås. Bebyggelsen i området er spredt, og det er flere 
helårsboliger i nærheten. Den nærmeste ligger 130 meter fra tomta. Det bør vurderes om søknaden 
kommer i strid med denne bestemmelsen. For øvrig så ligger omsøkt tomt i ei «tomterekke» med to 
fritidsboliger fra før.  
 
Det søkes om ei 4 dekar stor tomt. Dette er vesentlig større enn det som er vanlig, og kommer i strid 
med bestemmelser i kommuneplanens arealdel om at tomter skal ha en hensiktsmessig størrelse, og 
ikke skal være større enn nødvendig. Kommunen har i mange tilfeller satt som krav at tomter til 
fritidsbolig skal avgrenses til ca. ett dekar. Søker viser til at arealet er avgrensa av høyspentlinje med 
byggegrenser og offentlig veg. Søker mener derfor ikke det er hensiktsmessig å dele eiendommen 
mer opp da det ikke vil være plass til mer enn ei tomt på denne teigen.   
 
Det er ønskelig at mest mulig utbygging skal foregå i tråd med plan og ikke basere seg på 
enkeltdispensasjoner, da det kan medføre unødvendig fragmentering og utilsikta langtidseffekter i 
forhold til primærnæringer, miljø og mulighetene for store fremtidige utbyggingsprosjekt. 
Planmessig utbygging gir også grunnlag for helhetlig tilrettelegging av infrastruktur. Vi har et stort 
press på å få omdisponere areal til fritidsbebyggelse i Kvænangen. Enkeltdispensasjoner har ofte 
små konsekvenser isolert sett, men pga stort antall så kan den samla belastninga bli meget stor 
stor. Vi må derfor tilstrebe en helhetlig og planmessig tilnærming til hyttebygginga i 
Kvænangen. 
 
Kommuneplanen har en bestemmelse om at dersom det skal skilles ut flere enn tre tomter til 
fritidsformål fra en eiendom så skal det først lages reguleringsplan. Fra før er det gått ut to tomter fra 
denne eiendommen.  
 
 
Samla vurdering: 
Tomta er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde. Det er nødvendig 
med dispensasjon fra planformålet ihht. Plan- og bygningsloven § 19-2. I kommuneplanens arealdel 
er det lagt opp til en planmessig utbygging av fritidsbebyggelse i Kvænangen. Dispensasjoner til 
fritidsbolig i LNFR-områder skal underlegges en streng praksis, og det skal framlegges tungtveiende 
årsaker. Omsøkt tomt er uforholdsmessig stor. Søknaden er derfor i strid med sentrale føringer i 
plan.  
 



 
 
Fordelene med å innvilge søknaden knytter seg til økt aktivitet som kan gi lokal verdiskaping og 
sysselsetting. Søker har jobbet målrettet over flere år for å få etablert et større turistanlegg på 
eiendommen og har behov for kapital for å realisere dette. Av blant annet sivilombudsmannens 
uttalelse i sak 2014/3266 fremgår det at det i utgangspunktet er «generelle areal- og 
ressursdisponeringshensyn» som er relevante fordeler i en dispensasjonsvurdering. Det er i liten grad 
vist til begrunnelse for å dispensere fra kommuneplanen ut i fra areal- og ressursdisponeringshensyn 
behov for å ha fritidsbebyggelse på den omsøkte lokaliteten. Privatøkonomisk lønnsomhet kan 
vanligvis ikke tillegges vesentlig vekt i dispensasjonssaker. De er av generell karakter og gjør seg 
gjeldende i de fleste fradelingssaker.     
  
Samtidig synes de negative konsekvensene å være forholdsvis små. Den synes heller ikke å komme i 
konflikt med lokaliseringskriteriene for dispensasjoner i kommuneplanen. Omsøkt tomt ligger i en 
sammenheng med etablert fritidsbebyggelse og vil kunne innpasses i landskapet, og det kan lages 
gode løsninger for infrastruktur. Verken naboer eller sektorinteresser har innvendinger. Det vurderes 
derfor at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Det er også nødvendig med tillatelse til deling av eiendom etter jordlovens § 12. Tiltaket vil isolert 
sett ha en relativt liten negativ virkning på landbruksinteressene i området eller driftsgrunnlaget på 
gården og vil ikke være til hinder for omsøkt deling.  
 
Administrasjonen er i sterk tvil om det foreligger saklig argumentasjon for å innvilge søknaden 
gjennom en dispensasjon. Det er likevel vist til at det er forholdsvis små negative konsekvenser.   
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Hei, til registrering. Sak 15/725

From: tonny@theglacier.no [mailto:tonny@theglacier.no]

Sent: Sunday, March 24, 2019 10:43 PM

To: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Subject: Fradeling 7/4

Hei,

Vedlagt finner du fullstendig søknad med vedlegg.
Vi valgte å hente inn nabovarsel for lsbresenteret AS samtidig for oppsett av en hytte og avløp, som påkrevd av
Jakob Bæhr.
Beklager at det tok litt tid, men èn mottaker av nabovarsel nektet å få mail og ville heller ikke treffe meg
personlig, så etter å ha prøvd en stund ble nabovarselet sendt rekommandert i posten.

Med vennlig hilsen l Best regards

Tonny Mathiassen

CEO & Founder l lsbreen - The Glacier

tonny@theglacier.no l +47 95902 376

www.theglacier.no

Follow us on Facebook
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Søknad  om  delinglrekvisisjon  av  oppmålingsforretning
Søknad om  dellng  I medhold av  plan- og bygningsloven og re slsjon av oppmàllngsforretnlng i medhold av matrikkelloven.
-jfr. kap.3 og 7  i matrikkelloven med tilhørende forskrifl og §  20-1 .ledd m) jf. §§ 26-1 tom 27-4 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008.

Matrikkelmyndighet Kommunens sak-/journalnr.

Kommunens navn

Kvænangen
Adresse ostnr. Poststed

Gargu  8 9161  Burfiord

Gnr.7 Bnr. 4 Fnr. Snr. Adresse Vika Jøkemord

Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Adresse

Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Adresse

2.  Del søkes om  /  rekvirering av oppmalingsforretning

Tiltak etter Qbl  §  20-1m): Saker etter matrikkelloven kap.  3  og 7  med forskrift:

A. Fradeling av gninneiendom U E. Grensejustering (forskrift  §  34)

U B. Fradeling av anleggseiendom  I  volumeiendom U F. Klarlegging av eksisterende grense (forskrift §  36)

U C. Arealoverføring U G. Uteareal av eierseksjon (forskrifl  §  35)

U D. Festegrunn U H. Matrikulering av jordsameie (forskrift §  32)
U I. Matrikulering av umatrikulert grunn (forskrift §  31)

 2.a) Søknad om utsatt oppmalingsforretning, kan gjelde alt. A  — D.  Ma  begrunnes

U Utsettelse av oppmállngsforretning etter plan- -og bygningsloven  §  21-9 fjerde ledd

U Søknad om utsatt oppmàlingsforretning etter matrikkelloven  § 6  andre  Iedd.  forskrift  §  25

Begrunnelse:

2.b) Rekvisisjon av oppmalingslorretning der denne har vært ulsattjfr.  2  a) 

 

U Oppmålingsfornetning gler oppmàllngsforregilng hår vært utsatt Gjggef ggkgnr;

  3. Fradell parsell skal benyttes til

     Selvstendig eiendom D  Tillegg5argal m FT"-

U Bolighus U Landbruk /fiske
Fritidshus U Naturvem

U Industri  I  bergverk U Offentlig friluftsområde

l'_'] Varehandel I  bank / hotell / restaurant I] Offentlig ved
E] Offentlig Vimsomhet U Annet kommunikasjonsanlegg I  teknisk anlegg

Ny(e) parseII(er): Gígriyærende parsell etter tiltak:
ANSI“ nettoareal nefioareal gjeldende

reguleiingsplanbestemmelse om

:::;::;°;:;::.: smilies. 0% :,r:::;;:"v"'"° om m er av
  5. Arealfordeling ved fradeling  I  bortfesling av areal fra landbrukseiendom  -  jrdloven §§ 9  og  12     

Fylldyrka areal Overllatedyrka lnnmarksbeite Produktiv skog Annet Sum

areal markslag areal

Areal som 4da 4da

ønskes fradelt
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6. Dispensasjonssøknad  
Dispensasjonssøknaden skal begrunnes særskilt. jfr. plan- og
byggesaksloven  §  19-2 av 27.06.2008. Begrunnelsen for
dlspensasjonen skal gis på  eget  ark.

U Reguleringsplan

Kommuneplan
U Annet (lov, forskrift. vedtekt, plan)

Husk  å  merke av for dispensasjon på nabovarselet.

7. Atkomst  »  pbl. § 27-4 og vegloven  §§ 40-43 K i  I

U Riks- ffylkesveg Kommunal veg EI  PfiVaf Veg

U Ny avkjørsel fra offentlig veg U Utvvidet bmk av eksisterende avkjørsel

U Atkomst sikret ifølge vedlagt dokumentU Avkjørselstillatelse gitt U Søknad om avkj. tillatelse vedlegges

 ,8. Vannforsyning  -  pbl.  §  27-1

U Offentlig vannverk Privat vannverk
4

U Annen, eventuelt rettighet på annen eiers grunn vedlegges

 9, Avløp -  pbl.  §  27~2

U Offentlig avløpsanlegg Privat enkeltanlegg /  fellesanlegg

U Rettighet pà annen eiers grunn vedlegges

10.Byggegrunn.milj2:forhold~pbl.§28-'1 i i n  i 'd i '

Er eiendommen som skal fradeles lokalisert til et område med fare for flom. skred eller andre naturfarer  I  miljøforhold?

Nei f‘_’l Ja Hvis  ja,  redegjør pà eget vedlegg hvilke faremomenter som gjelder og beskriv kompenserende tiltak.

 11. Vedlegg (Kryss av)

Kart  I  Dellngsplan U Fullmakt
Gjenpart av nabovarsel D  Fimaattest
Avtaler, Dokumentasjon, Private servitutter U Beskrivelse av søknaden /tiltaket
Søknad om dispensasjon U Annet

 1 Zlrgrpplysnlngrer  /  beskrivelse avrtiltaket

Fradeling av eiendom for fritidsboligformål, det er tidligere fradelt  2  fritidsboliger  i  samme omårde, og det er
ønskelig at gjennværende areal i dette området fradeles til samme formål. Da vil alt areal i dette området på totalt

8da ha samme formål.

Navn (blokkbokstaver) / Adresse  l  Telefon Dato Undefskfifl

Tonny Mathiassen, Saltnesveien 6,  9163  Jøkelfiord,  95902376  11.03.19
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Nabovarsel
sendes til berørte naboer og gjenboere

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelseri eiendommen varsles, pbl  §  21-3  flr~1~
DIREKTORATET

FDR HVGGKVALITET
       

 

Til (nabo/gienboer) 1Éljtak= påelendgfhmenvzf  J  ._ jf .  _  V _
Gnr. l Bnr. I Festenr. l Seksjonsnr.

7 4
Eiendommens adresse

Vika

Postnr. I Poststed
Som elerlfester av:  V  '  » i  _  '  'i l  k  i i y 9163 Jøkelfiord
Gnr. FBnr. I Festenr. l Seksionsnr. Kommune

Kvænangen
Eiendommens adresse Eier/fester

9163  Jøkelfiord Tonny Mathiassen

Detvarsleshervedom. j M  i . . i  ,  . " v  L  V

X  Nybygg El Anlegg CI Endring av fasade CI Hiving

:l Påbygg/tilbygg I: Skilt/reklame l:] Innhegning mot veg I: Bruksendring

XI Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg l:l Antennesystem (Oe'i:’epr:C°,g'r:11gé,°erl'i(,j1';")'9el?‘;’r'E§}.g:';?;°"hat l:l Ame‘

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel  19

:§g'fgg:3'g2:ngsl°Ven E] Kommunale vedtekter Arealplaner lj Vegloven Éefegg m'

Arfeeldleponerlng '
Sett kryss for gjeldende plan

Y] Arealdel av kommuneplan [Y] Reguleringsplan ]——l Bebyggelsesplan
Navn  pà plan

Kommuneplanens arealdel

Beskriv nærmere hva nábovsrâlst gjelder

-  Fradeling av hyttetomt
-  Oppføring av hytte/servicebygg i  forbindelse med Isbreen  -  The Glacier
-  Søknad om utslippstillatelse, oppføring av septiktank
-  Søknad om oppføring av domer

Vedlegg nr.

Spørsmål Ivbdrarendejnabqvarsel rettes tll
Foretak/tiltakshaver

Tonny Mathiassen
Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Tonny Mathiassen tonny@theglacier.no 95902376
Søknaden kan ses på hjemmeside: l
(ikke obligatoriskj:

M6r7lmade.rMnd9etll' a z  i
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn Postadresse

Tonny Mathiassen Saltnesveien  6
Postnr. l Poststed E-post
9163  Jøkelfjord tonny@theglacier.no

Vedlegg V  f  . i V  l

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra  -  til rellgânt

Dispensasjonssøknad/vedtak B 1  -

Situasjonsplan D 1  -

Tegninger snitt, fasade E - X

Andre  vedlegg 0 - X

Underskrift , A ,  .  . , l i i  g ~  i i
Sted l Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

Gjentas med blokkbokstaver

Blankett 5154 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015 Side  1  av  1
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Gnr.  q  IBnr. IFestenr. Iâeksionsnr. Eiere/løslate navn .-

5‘ Kmzc. A. Ifiomssexl
Adresse Adresse  æ  __

I ¥I<cmoJeoUelt~:I\)
Postnr. Poststed Post . Poststed Posutodets nr.
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Nabo-Iglenboerolendom fi . . -t I  -  .Eierftester av nabo-Iglenboetolendom '
Gnr. I Bnr. I Feslenr. I Seksionenr. Eiers/lester: navn _
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Personlig kvittering ler Dato Sign. ilg kvllteringtotr Dato Sign.

I-I mottatt varsel samtykke til llliekat
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TON NY MATHIASSEN

11.03.19

DISPENSASJONSSØKNAD - 7/4

Dispensasjonssøknad - Fradeling av eiendom for fritidsboligformål

Ba kgru n n

Jeg har  i  lengre tid nå jobbet med etableringen av reiselivsprosjektet /sbreen  — The  Glacier  i  J¢kelfjord

(lsbresenteret AS org.nr. 913347145), tidligere  i  år trakk en av våre hoved investorer seg fra

prosjektet, og vi har begynt søken etter ny investor/-er for å få realisert hele prosjektet.

For noen uker siden dukket det opp en mulighet for oss å starte opp deler av 1. byggetrinn på rimelig

kort varsel, dette krever en del egenkapital fra vår side, men kan til gjengjeld gjøre oss mindre

avhengig av ekstern investor for resten av prosjektet.

En slik oppstart vil genere 1 årsverk det første året, rammene for hele første byggetrinn er satt opp

med 6,5 årsverk.

Vi har kartlagt hvilke muligheter vi har for å skaffe den nødvendige egenkapitalen og valgte å følge

opp en forespørsel vi fikk for en tid tilbake om fradeling av tomt til fritidsbolig ved siden av de to

hyttene vi har fradelt tidligere.

Vi anser at konsekvensene av en slik fradeling vil være svært positiv ikke bare for prosjektet, men for

kommunen og lokalsamfunnet også.

Gjeldende regelverk

Det søkes om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel av 23.01.19 for markert parsell av eiendom

7/4, se kartutsnitt under.

Området er klassifisert som et LNFR område og kommunen oppgir følgende retningslinjer for

dispensasjon i LNFR-områder

Søknader om tiltak  i  LNFR-områder skal behandles isamsvar med retningslinjene.

Dispensasjonen krever grunngitt søknad.

Jf. pbl. § 19-1.

0  Fritidsboliger (herunder fritidsboliger både for salg og utleie) underlegges en streng

dispensasjonspraksis. Det skal fram/egges tungtveiende årsaker. Enke/tfrade/ing av
flere enn tre fritidsboliger fra en matrikke/enhet krever alltid vedtatt reguleringsplan.

(Planbestemmelser s.51, 5.1.3 Dispensasjon  i  LNFR-område, 2019)

Kommunen referer til Plan og bygningsloven §19-1 som sier følgende

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten

som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes

samtidig med søknad om tillate/se etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører

naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt,

skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-

8 (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-O6-27-71/KAPITTEL 3—5#%C2%A7l9—1,

11.03.2019)
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(Situasjonskart, skjermdump, httpszj/kommunekartcom )

Vurdering av konsekvenser

I Planbestemmelsene til Kommuneplanens Arealdel av 23.01.19 oppgir kommunen i kapittel 1.5 Krav

til reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak (enke/ttiltak) en rekke punkter som de ønsker at en

dispensasjonssøknad skal si noe om.
Jeg skal her gjøre rede for de forskjellige punktene som er relevant for dette tiltaket.

1. Stedsutvikling

Planer og nye tiltak skal gi et positivt bidrag til lokal stedsutvikling i distrikt, nærområde/sentrum og

bygder.

En fradeling av denne tomta for fritidsboligformål vil være med på å bygge opp en ny reiselivsbedrift

som i første omgang vil generere 1 årsverk, dette vil gjøre det lettere å få finansiert et fullstendig 1.

byggetrinn av reiselivsprosjektet som utløser 6,5 årsverk fordelt over ca. 10 stillinger. Dette vil

potensielt ha enormt store ringvirkninger forJøkelfjord og kommunen generelt.

I tillegg ligger den nevnte tomta inntil to allerede nybygde hytter, den aktuelle kjøperen av tomta er

godt kjent med de to andre hytteeierne, og de har vist stor interesse for lokalmiljøet og stiller opp på

dugnader og sosiale tiltak i fjorden, vi tror at denne personen også kan være en ressurs for bygda.

2. Demografiske forhold

Det skal redegjøres for hvordan tiltak/planer påvirker lokal demografi, herunder folketall/bosetting.

Som nevnt i punkt 1 vil dette i første omgang gi 1 årsverk, dette generer ingen tilflytting, men i

ytterste konsekvens kan dette utløse opp til 10 stillinger, noe som vil skape tilflytting og bosetting i

Jøkelfjord og omegn.
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3. Friluftsliv

Befolkningens tilgang tilfriluftsområder/-aktiviteter skal sikres.

Ingen lokale friluftsområder/-aktiviteter blir berørt av  dette  tiltaket, men det kan derimot generer et

nytt tilbud. Pga. økt bosetting i dette området, inkl. fritidsbebyggelse, er det ønskelig at det knyttes
både skiløype og skuterløype til dette området. En forespørsel som grunneierne har vært positive til

men som må følges videre opp.

4. Landskap og natur

Natur- og kulturlandskap skal ivaretas og forvaltes slik at kvalitetene  i  landskapet ivaretas.

/spesielt verdifulle områder skal viktige kulturlandskapskvalíteter sikres gjennom en restriktiv

holdning til inngrep iform av faste eller flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg. Ved oppføring

av nye bygninger eller installasjoner skal det tas særskilt hensyn.

a) Tiltak skal underordne seg landskapet på en slik måte at de ikke bryter horison t/injer (åsprofiler,

bakkekanter m.m.) eller kommer i konflikt/konkurranse med andre markerte landskapstrekk.

Bebyggelsens Iengderetning skal være parallell med kotene - så langt dette bidrar til å legge tiltaket

bedre i terrenget (redusere høyde på fundament m.m.). Skjæringer/fyllinger skal unngås.
b) Stedlig vegetasjon skal framstå i mest mulig opprinnelig form etter utbygging. Det er ikke til/att å

fjerne høyverdig furuvegetasjon eller annen representativ, stedegen vegetasjon uten at dette er

vurdert og godkjent gjennom plan- eller byggesaksbehandling.

c) Viktige leveområder for planter og dyr skal dokumenteres og sikres istørst mulig grad.

d) I lokaliserte kulturlandskapsområder skal det vurderes hvorvidt det er behov for skjøtselsplaner.

a) Det eneste vi kan gjøre med denne forutsetningen er å videreformidle dette til den aktuelle

kjøperen, da er denne som skal føre opp eventuelle nye bygninger og må følge disse retningslinjer.

b) vegetasjonen på eiendommen består av lyng, myr, selje og bjørkekratt. Området har grodd igjen

de siste årene og eiendommen vil ha stor nytte av tynning av vegetasjon.

c)

Kart for kalvingsområde ser ut til å vise at denne

_, aktiviteten bruker store deler av arealet som er
‘“ i  ‘  tenkt regulert - dette er ikke et helt presist kart.

" Reinen trekker ikke hit for å kalve da området er
l  bebygd. Reinen søker til ubeboclde, roligere strøk

i for å kalve. Planområdet ligger  i  tillegg på vestsiden

av veien og skilles med dette også av fra områder
" i . reinen trekker i. Dette har tiltakshaver fått bekreftet

* vrfgjennom direkte kontakt med reinbeitedistriktet.
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(lsbresenteret  — Planbeskrivelse  — 23.12.2015, s.13)

Høstbeite for rein er vist over heie Kvænangen

sett så denne tomta er ikke spesielt påvirket i
til dette hensynet.

i   
  
li" i

I

J 
(lsbresenteret - Planbeskrivelse - 23.12.2015, s.15)

Utover reindrift ble det ikke avklart noen andre viktige Ieveområder for planter eller dyr som ville bli
berørt av det planlagte tiltaket.
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dl
Reguteringsplan for Vika TM og 7135 - Jokelfjordeidet, Kvænangen kommune  -  Plankonstiieitt: Steinsvik Arkittektkontor AS

. J*

ifm

 
... ma; _

når*

*‘—.«..""'-*.......«    
Kultunninnefeltet ligger på  andre  siden av elva og tiltak på areal som foreslås regulert vil ikke påvirke

dette. `Fltakshaver har mottatt brev  fra  Sametinget og Troms  Fylkeskommune som begge uttaler at det

ikke er spesielle kulturminnehensyn knyttet til aktivitet på tomta. Se vedlagte brev. Fylkeskommunen

ønsker iimidlertid å foreta nærmere undersøkelser før byggetillatelse gis og dette er ivaretatt gjennom

planbestemmelsene. Den lave utnyttelsesgraden gir fleksibilitet for tilpasninger ved eventuelle funn.

Fylkeskommunen var på befaring våren 2016 uten at det ble funnet noen spesielle

kulturminnehensyn på tomta 7/4 og 7/36 som ble undersøkt ved besøket. Rapport for dette kan

fremvises ved behov.

5. Samfunnssikkerhet

Her er det ønskelig at tiltaket redegjør for farer ved flom, Oversvømmelse, erosjon, jordskred, snø- og

steinskred, steinsprang, kvikkleire, stormflo, ekstremvær, radon, elektromagnetisk stråling og støy

forurensing.

Disse potensielle truslene blir redegjort for i lsbresenteret - Planbeskrivelse av 23.12.2015, som ble

utviklet for eiendommene 7/4 og 7/36. Det ble ikke funnet noen trusler av de ovenfornevnte for

området.

6. Sosial infrastruktur

Tiltak/planer som får konsekvenser for sosial infrastruktur, skal dokumentere og sikre at nødvendig

infrastruktur blir etablert (ev. ved rekkefølgekrav).

Det foreligger en søknad inne hos Troms Fylkestrafikk som omhandler trafikksikkerhet i

Saltneskrysset, det skal avgjøres hvorvidt det skal etableres en busslomme iforbindelse med krysset
for å sikre skoleveien for barna som bor i området. Søknaden er ikke ferdig behandlet, og vi har ikke

fått et estimat på når vi kan forvente å svar på denne. Det er heller ikke bestemt nøyaktig hvor en

eventuell busslomme skal være.
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7. Teknisk infrastruktur

Tiltak skal ikke kunne tas i bruk før nødvendig teknisk infrastruktur er etablert. Dette skal

dokumenteres  og sikres i reguleringsplaner (ev. ved rekkefølgekrav). For eksempel:

0  Gjerdekrav mot grøntarealer i pkt. 2.1.4
0  Parkeringskrav i pkt. 2.1.5
-  Innhold i utbyggingsavtaler

0  Trasé  for teknisk infrastruktur

Nye avkjørsler eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsler tilknyttet fylkesvei eller riksvei skal

godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis.

Det er oppdaget ujevnheter med strømtilførselen til området og jeg er  i  dialog med Alta Kraftlag om

utbedring av det eksisterende strømnettet, noe som innebærer utskifting av eksisterende stolper og

kraftlinjer. Dette kan også påvirke den nåværende høyspent-traséen, men dette er ikke avklart.

Alta Kraftlag oppgir at de opererer med en byggegrense som er 7m fra høyspent-trasé.

Ved fradeling av eiendom 7/35 ble det fattet et vedtak om at en eventuell etablering på resterende

eiendom mellom 7/35 og Jøkelfjordveien skal benytte samme adkomstvei/avkjørsel som eiendom

7/35. Det vil ikke gis tillatelse om annen adkomstvei enn dette. Se bilde under, avkjørsel markert i

rødt.

Både eiendom 7/34 og 7/35 er tilknyttet et lokalt privat vannverk, det vil være opp til kjøper å utrede
hvordan de ønsker å knytte seg til vann, men det lokale vannverket har kapasitet til en ny tilknytning.

Avløp må prosjekteres og søkes godkjenning for av kjøper. Omkringliggende bygninger har alle privat
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TONNY MATHIASSEN

11.03.19

DISPENSASJONSSØKNAD -  7/4

Følgende punkter anses som irrelevante og/eller at de er besvart  i  et annet punkt og vil ikke bli

utdypet noe nærmere i denne søknaden:

Barn og unges interesser, byggeskikk og estetikk, folkehelse, Iokalklima, miljøvennlig energiforsyning,

naturressurser, trafikkforhold og universell utforming.

Nabovarsler

Eiendom 7/4 grenser til følgende eiendommer, 7/5, 7/18, 7/25, 7/34, 7/35 og 7/36.

Den aktuelle tomten grenser derimot kun til eiendom 7/5 og 7/35.

Jeg har vurdert det slik at ved å varsle eierne av 7/5, 7/34 og 7/35 vil vi treffe samtlige eiere av a_llg de

førstnevnte eiendommene; det er 13 eiere på eiendom 7/5 blant disse finner vi også eierne av 7/18

og 7/25. Det er lsbresenteret AS som eier 7/36, og det selskapet eies av undertegnede.

Spesielle krav og informasjon

Retningslinjer for oppføring av Fritidsboligerjf. kapittel 2.3 i Planbestemmelser for kommuneplanens

arealdel av 23.01.19 vil videreformidles til kjøper av eiendommen.

Eiendommen er på 4daa noe som fremstår som mye for en fritidsbolig, men eiendommen er delt av

en høyspentlinje med 7m byggegrense på hver side, i tillegg dette har det tidligere vært tatt ut

masser fra tomta som gjør at det må fylles på betydelige masser der eiendommen grenser mot

Saltnesveien for at det arealet skal være bebyggelig. Dette gir ikke et stort areal å bygge på og vi ser

følgelig ingen hensikt i å dele denne eiendommen ytterligere.

 
Kartlagslnfo for valgt punkt

©  Eiendomsgrenser A

Eilndom A

\  _ v  v Kommuna Kvænangen
V.
-\

\\\ Gnr 7

\\ å '
\\ I )  am 4

\ i i l\\ v  1 Fnr 0
____ __ _________,_.._..

_____________ -— 4 . A snr o

. ...—-----—- "”""'“ F' “av Joke“ "_
__.. .._.,_.__._. ......,...,.. .r.-»- E ‘V _, -  -  4 Areal 4001m’

' ` IIII n  Uøhelljurdveiufl , , .v f- "‘ ' '  ' _‘ v  _.
_ _, ~;~- ' "”' ` " _____________ "‘ Vy" r- Areal 4001m‘

'''' __ " 'I Vis ' ka" SeEiendom
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TDNNY MATHIASSEN

11.03.19

DISPENSASJONSSØKNAD ~ 7/4

Oppsummering

Kvænangen kommune fremlegger krav om at det skal stilles tu ngtveiende årsaker for å få

dispensasjon for LNFR området til fritidsboligområde, jeg har i dette dokumentet bevist at området

ikke har noen verdi for landbruk, næring eller reindriftsformål. Samtidig harjeg også presentert en

grundig analyse og dokumentasjon av de forbehold som kommunen stiller til enkelttiltak og

reguleringsplan, hvor det heller ikke kommer fram noen forbehold som taler imot en dispensasjon fra

LNFR.

Kommunen opplyser om at de opererer med en maksimums grense på 3 fradelinger til fritidsboliger

før de vil kreve en regulering av området, jeg har tidligere kun fradelt to tomter, og møter dermed

kommunens krav også der.

Det foreligger tungtveiende årsaker for hvorfor denne dispensasjonen skal gis i form av de

potensielle ringvirkningene dette kan ha for lokalmiljøet og kommunen som helhet, mtp. potensielle

framtidige arbeidsplasser.

Alle disse faktorene tatt i betraktning vil jeg påstå at allede krav kommunen stiller for dispensasjon

er imøtekommet. Skulle dere ha noen spørsmål til denne søknaden er det bare å ta kontakt.

Med vennlig hilsen

<Tlíli._...,\
Tonny Mathiassen
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Nabovarsel

0  Denne meldingen ble sendt med Huyvilctighet.
V

 2. dispan$a:juns;_6kna..

9741, KB
3, biabovarseLpdf
77 KB

‘  Li, situasjonsplan the GI...
174 KB

v1  -  søknad cm fradelin... v N? ‘

423 KB       
 Hei  Johnny og Sonja

Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, jeg har nummerert de slik at det blir lettere å ha oversikt. Nabovarselet denne gangen dreier seg om 4 tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette en

- Fradeling av hyttetomt '
~ Oppføring av hyttejsewicebygg I  forbindelse med lsbreen  — The Glacier

— Søknad om ulslippstillalelse, oppføring av sepliktank

~ Søknad om oppføring av comer

Her er uedlegfilisla:

J. Søknad em fradeling

2. Dispensasjnnssaknad

3. Nabovarsel

4. Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang. Isoreen - The Glacier kan ettersendes på etterspørsel,

Det er ikke nødvendig å svare pà denne mailen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen  1  Best regards

Tonny Mathiassen

CEO En Founder i isbreen - The Glacier

1_crmg@thg1au:ie:.na å +47  959  02 375

wv.w,ti':eg1acier.nn

fallow us rm Facebonk e
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HE! ,'\-‘Iona Og wxgge

Vedlagt til denne mailen firmer du en rekke dokumenter, Jeg har nummerert de slik ar det blir lettere  å  Pa oversikt, Waüovarselet denne gangen dreier seg om  4  tilfeller som alle må sendes nabovarsel for. dette er:

~  Fradeling av hyttetomt
- Oppføring av hyttfiserwceuygg i foroinoelse med lsbreen - The Glacier

-  Søknad om uisllppstillateise. oppføring av septiktank
- Søknad urn oppføring av domer

Her er vedleggsnsta:
i Søknad om fradeling

2. Dispensasjonssflknad
3. Nabovarsel

d. Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang. lsbreen  — The Glacier kan ettersendes på etterspørsel,

Det er ikke nødvendig å svare på denne mailen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen i Best regards

Tonny Mathiassen

CEO 8< Founder l lsbreen ~The Gåacer

t::III'-y’r*'JIhc‘glacx:r.Ix-J I 147959 01 3-735

w rhefiarier rir:

 



mm  .

Nabovarsel

0 Du videra-sendte denne meldingen 1803301? 15.32‘.

DENNE rnelrlingen ble sendt med Høy viktighet.

 fzyrfefooo'êfsleltlr;o ii`il .~. man i - 

V

1-snknad om fradelíri...  _  i  F  Z.dispen5a3jonss;1‘k:1a... _ 3.Nabo\'ar5el.]:>df  _ 4.5ikuasjnnsplan LheGl...
.slike i  J  74:-as Liz.  mfs mks   

Ki)

Hel Kyrre,

Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, jeg har  nummerert  de slik at det  blir  iettere å ha oversikt. Nabovarselet denne gangen dreier seg om  4  tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er.
~ Fradeling av hyttetomt
-  Oppføring av hytte/servicebygg i  forbindelse med lsbreen  -  The Glacier

— Søknad om utslippstillatelse, oppføring av septiktarik
~ Sølmad om oppføring av domer

Her er veoleggslista:
1. Søknad om fradeling

2. Dispensasjonssøknad
3.  Nabovarsel

4.  Situasjonsplan  - The  Glacier

Selve søknadene ang. lsbreen  - The  Glacier kan ettersendes på etterspørsel.

Det er ikke nødvendig  å  svare på denne mailen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen l Best regards

Tonny Mathiassen

CED Si Founder i lsbreen  -  The Giacier

tQnngQthegiaCie-Lno l +47 959 O2 376

v\.ww.thegla:ier&
v
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Hei ECIBI

Vedlagt til denne mailer: finner du en rekke dokumenter, jeg har nummerert de slik at det blir lettere à  ha  otfersilrt. Natiovarselet denne gangen dreier seg om  4  tilfeller som alle må sendes nabovarsel for. dette er.

- Fradeling av hyttetomt
- Oppføring av liytterfservlcebygg i forbindelse med lsbreerr - The Glacier

» Søknad om utslippstillatelse, oppføring av septiktank
~ Søknad om oppføring av donier

Her  er  vedleggslista:
1, Søknad om fradeling

2. Dispensasjnnssøknad

Br Natmvaleel

4, Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang. lsbreen - The Glacier kan eiteisendes pà etterspørsel.

Det er ikke nødvendig á svare pá denne inarlen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen l Best regards

Tonny Nlathiassen

CEO 81 Fmmder l lsbreen - The G’-acier

Lonrr-«Bllieglaciel na l +47 959 UZ S75

aiaciems 
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Nabovarsel

0  Du s-1'v:leraend(& LlEflflE meldingen 18.53.3019 l5.l9.

Denne meldingen ble sendt med Høy viktighet.

W s.
  Q -

I  423KB

di 1 - søknad om fradelin..
n

ldispensasjonssakna...  _ 3.NahovarseLpdf
974 KB l 77KB

Hei Christian

Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, jeg har nummerert de slik at det blir lettere å ha oversikt Nabovarselet denne gangen dnaier seg om 4 tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er.

- Fradeling av hyttetomt
~ Oppføring av hyue,/servicebygg i  Iorbindelse med lsbreen - Tne Glacier

-  Søknad om utslippstillatelse, oppføring av sepüktank
~ Süknad om oppføring av domer

Her er vedleggslista:

J. Søknad om fradeling

2. Dispensasjon$aKnad
3. Nabovarsel

4. Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang lsbreen - The Glacier kan ettersendes pà etterspørsel.

Det er ikke nødvendig â svare pá denne mailen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen I Best regards

Tonny Mathlaseli

CED â Founder I Bbreen -The Glade:

'.:_>Q!\.g§thg_gQ:§r,g& I +47  359 D2  576

wwxytheglazier no

i   
 ”i  4.  situasjonsplan the GI...

im KB
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HEI Bert Otto

vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, Jeg har nummerert cle slik at det blir lettere à na oversikt. Nabovarselet denne gangen dreier seg om  A  tilfeller som alle nià sendes nabovarsel for. dette er:

- Fradeling av hyttetomt

- Oppføring av hyitejservicebygg i forbindelse med lsbreen - The Glacier

-  Søknad om utslippstillatelse. oppføring av septiktanli

- Søknad om oppføring av domer

Her er vedleggslista:
1. Søknad om fradeling

2. Dispensasjunssaknad
3. Nabovarsel

4. Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang. lsbreen - The Glacier kan ettersendes pà etterspørsel.

Del EI lKKS nadvendig å SVBYB Då flEflTlE ITIEHIEH. med mmdre CIETE har ROBE‘! innvendinger.

Med vennlig hilsen i Best regards

Tonny Mathiassen

CEO år Founder  ]  Isbreen - The GI* er

tonn rmtl-igglacierno í +47 959 D2 376

g,'_.-¢-- U‘-eg!a:ver..~i:
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å 'I Nabovarsel
0  Cu vicleresendte denne rneldingen 13.03.2519 `l5.l7.

Denne meldingen ble sendt med Haj: iklighet.

     
v

l ~ søknad am fradelín... v  2.; 3. Nabovar5el.pdf  _  ‘  4. situasjonsplan the GL.. _

423 KB LJ 77 KB å ‘ Z 174 KB
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Hei Renate ` '

Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, jeg har nummerert de slik at det blir lettere å ha oversikt, Nabovarselet denne gangen dreier seg om 4 tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er:

~ Fradeling av hyttetomt
~ Oppføring av hytte/servicebygg l forbindelse med lsbreen - The Glacier

- Søknad om utslippstillatelse, oppføring av septiktank
~ Søknad om oppføring av domer

l-ler er vedleggslista:

1. Søknad om fradeling

2. Dlspensasjonssøknad
3. Nabovarsel

4. Situasjonsplan ~ The Glacier

Selve søknadene eng. lsbreen - The Glacier kan ettersendes på etterspørsel.

Det er ikke nødvendig å svare på denne mailen, med mindre dere har neen innvendinger.

Med vennlig hilsen l Best regards

Tonny Mathiassen

CEO ä Founder I lsbreen -The Glacier

ionnylñtheflacienno l +47  959  I32 575

www.thegIaCier.no
. v



 
Hei Brigitte

Vedlagt Ul UEIWE mailen fiflflflf GU BI’: FEKKE dokumenter, har nummerert (JE SNK Bi UEI Diil' ISHEYE: å ha omarsikt. Nahavarselet HERRE gargen GIEIEF SEQ om  4  tilfeller SOB’! ENE mà SGTIUES nabovarsel fGI'_. CIEUE El".

-  Fradeling av hyttetomt
- Oppføring av hyitejservicebygg i forbindelse med isbreen  -  Tne Glacier

-  Søknad om uisiippstillateise, agapfflnngav septiktank
— Søknad om oppføring av damer

Her er vedleggsaistar
1.SEIknad om fradeling

2. Dispensasjonssaknad

3. Nabovarsel

4. Situasjonsplan - The GIHGIEI

SENS SØKHHÖEDE ang. ISDFEBD  '  THE GÉEICÉEY kan SHETSEDUES Då etlerspmsel

De: er ikke nødvendig à svare pà denne mailen. med mindre dere har noen innvendinger.

Med venniig hilsen J Best regards

Tonny Mathiassen

CEG Si Founder  I  Isbreen ~The Glacier

u>n.~\y;a7the$cIev.nu_ I +47 959 D1 376

§rI\.-.-w.theg[av:IeLng
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Nabovarsel

0  Du vldereeendte denne meldingen 18.33.2019  15.14.

Denne rneldingen ble sendt med Ha; viktighet.
v

1 -  søl-mad om frarlelin...  _
423 KB l .74 KB .i  77  KB Å lY-'l  KE ldisçefisasjonssdlcna...  v  3:] 3.Nabo\=arseI.pdf i 4.situasjensplantheGl...   

Hei  WERE  
Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, Jeg har nummerert de slik at det  blir  lettere  å  ha oversikt. Nabdverselet denne gangen dreier seg om  4  tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er:
-  Fradeling av hyttetomt
-  Oppføring av hytte/servicebygg i forbindelse med lsbreen  -  The Glacler

-  Søknad  om  utslippstillatelse, oppføring av sepliktank j

~ Søknad om oppføring av damer f'

Her er vedleggsllstæ
1. Søknad om fradeling

2.  Dispensasjonssøknad ;

3. Nabovarsel l
4. Situasjonsplan  -  The Glacier ;

Selve søknadene ang. lsbreen  -  The Giacier kan ettersendes pà etterspørsel.

Det er ikke nødvendigà svare pà denne rnailen. med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen i Best regards

Tunny Mathiassen

CEO Si Founder  I  lsbreen  -  The Géacier

tonny QthegIaciar.n_a i +47 959 oz 375

-uvxwuheglacier no
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Hill SUSGITTIE

Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, jeg har nummerert de slilr al det blir lettere à ha oversikt. Nabovarselet denne gangen dreier seg om 4 tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er:

~ Fradeling av hyfietomt
-  Oppføring av hytte/semcebygg i forbindelse med isoreen  -  The Glacier

— Søknad om utslippstillatelse, oppføring av septlldanlr
- Søknad om oppføring av clomer

Her er vedleggsllsta:
:L Søknad om fradeling

2. Dispensasjonssdlrnad

3. Nabovarsel

4. Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang lslzreen - The Glacier kan ertersendes på etterspørsel,

Dei er ikke ilørlvendigâ svare pà denne inarlen. med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen åBest regards

Tonny Mathiassen

CEO Si Faunder lsbreen - The Géacier

t;;nny(a31hegiac:er.no l +47 959 E12 375

vm; wlirsglacíer na
-:
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Nabovarsel

0  Du vicieresenrlte denne rneldlngeri V5
Denne meldingen ble sendt med Hey

 4   
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Ziispensasjonssnikna... _ i
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1 - søknad om fracielm...

423 KB

3. Nabovarselpdf

7? KB

4. situasjonsplan ille  G1...

174 KB       
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Hei Espen

Vedlagt tll denne mailen finner du en rekke dokumenter, jeg har nummerert de sllk at det blir lettere  å  ha oversikt, Nabovarselet denne gangen dreier seg om 4 tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er‘.

— Fradeling av hyttetomt
~ Oppføring av hyttejservicebygg i forbindelse med lsbreen - The Glacier

-  Søknad om utslippstillatelse, oppføring av septiktank
- Søknad om oppføring av dorner

Her er vedleggslista:
1. Søknad om fradeling

2. Dispensasjonssøknad
3. Nabovarsel

4. Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang. lstzreen - the Glacier kan ettersendes på etterspørsel.

Det er ikke nødvendig ä svare  på  denne mailen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hllsen l Best regards

Tonny Mathiassen

CEO Sr Founder  I  lsbreen - The Glacier

ionnyfii\thegla_:ie_rLcr  i  +157 959  02  376

a~3m_:b3gLa£1cLn2
v



Nabovarsel
sendes til berørte naboer og gjenboere

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl  §  21-3  FIN.
DIRÉKTOHATÉT

FOR BVCCKVALITET 
Til (nabo/gjenboer) 11n3k‘3pg~§lm‘d¢m‘m_gn; -' .- ”  ' . `.

Gnr. I  Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr.
7 4

Eiendommens adresse

Vika
Postnr. I Poststed

Som elerlfesterav: i i t  ̂  i  I* l 1 '  ̀  9163 JØKGIfiOFÖ
Gnr. I Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Kommune

Kvænangen
Eiendommens adresse Eier/fester

9163  Jøkelfiord Tonny Mathiassen

Det varsles hervedom ø  n

X] Nybygg [j Anlegg l:l Endring av fasade i! l:l Flivlng i Vi

:I Påbygg/tilbygg D  Skilt/reklame Cl innhegning mot veg l:] Bruksendring

E Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg l:l Antennesystem (O‘3?epr:§E)hn':gé°e?i%'g3%,?grnggmggéenhe! Cl A"”°t

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel  19

::3'fgg£¥§2:"gS'°V°" C] Kommunale vedtekter Arealplaner El Vegloven Éefegg m'

Arealdleponerlng
Sett kryss lor gjeldende plan

—)a Arealdel av kommuneplan F)?! Reguleringsplan W Bebyggelsesplan
Navn pá plan

Kommuneplanens arealdel

Beskrlv nærmere hva nabovarslet gjelder

-  Fradeling av hyttetomt
-  Oppføring av hytte/servicebygg i  forbindelse med Isbreen  — The  Glacier

— Søknad om utslippstillatelse, oppføring av septiktank
-  Søknad om oppføring av domer

Vedlegg nr.
Q _

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettestll
Foretak/tiltakshaver

Tonny Mathiassen
Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Tonny Mathiassen tonny@theglacier.no 95902376
ISøknaden kan ses pà hjemmeside:

(lkke obligatorisk):

      Ma:knader}i$én'des,tII¢_,.~ l .. i , ,
Eventuelle merknader skal være mottatt innen  2  uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn Postadresse

Tonny Mathiassen Saltnesveien 6
Postnr. [Poststed E-post
9163  Jøkelfiord tonny@theglacier.no

Vedlegg .

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra  -  til rellgtgm

Dispensasjonssøknad/vedtak B 1  -

1  _

U

Situasjonsplan

m

Tegninger snitt, fasade

X1333

Andre vedlegg

Underskrift? i .  ̂  i l _ t' , . .
Sted l Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

Gjentas med blokkbokstaver

nlaulnan :1:Il Dnllmål (A I Io-.:u m. n:_-I.o.....s-n t..- L.......u...-n:.-. I14 A-I man .-
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_ Nabovarsel

O  Uenne meldingen ble sendt med Hey viktighet.

     
i l - søknad om fradelin... ‘_ Z. dispensasjonssbkna... ‘‘ 3. Nabo\='ar5el.pcJf
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Hei Johnny og some

Vedlagtti! denne mailen finner  du  en rekke dokumenter. jeg har nummerert de slik at det blir lettere å ha oversikt. Nabovarselet denne gangen dreier seg om 4 'riifeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er:

- Fradeling av hyttetomt
- Oppføring, av hytte/servicebygg i  forbindelse med isbreeiw - The Glacier

-  Søknad om utslippstillatelse, oppføring av septildank

-  Søknad om oppføring av damer

Her er ved leggsl ista:
1. Søknad om fradeling

2. Dxspensasjonssaknad

3. Nabovarsel
4.  Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang. lsbreeri  -  The Glacier kan ettersencles på etterspørsel.

Det er ikke nøovemig å  svare på denne mailen, men mindre flere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen i Best regards

Tonny Mathiassen

CEO Bi Founder I Isbreen - The Glacier

mnnygflihggjgcier no  i  +47 959  D!  375

xvwwlhgglacierflo

Follow ug or; Fflzbook

4. situasjonsplan the GI...

i

i

”il

v

 

 



 fl) å man “; 33 

Nabovarsel

0  Du videresendte denne meldingen 18.33..-‘.319 13.34.

   Denne nweldíngen ble sendt med H12‘, .  íghet.
v

Hi* i - søknad om fradelin".
Jr" 423 KB

  Z. di:pen§asjon5sflkl1a...
97:3. KS i '

3, Nahova:'5el.pdf > -5. situasjonsplan the  GI...
F? ris ‘F m. id;     

Hei Mona og Wiggo  
Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, jeg har nummerertde slik at det blir lettere à ha oversikt. Nebovarselet denne gangen dreier seg om 4 tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er:
~ Fradeling av hyttetomt `
- Oppfming av hyttefservicebygg i forbindelse med lsbreen - The Glacier ii
~ Søknad om utslippstillatelse, oppføringav septiktank i
- Søknad om oppføring av domer i,

i
Her er vedleggslista: ‘
i. Søknad om fradeling

2. Dispensasjonssøknad
3. Nabovarsel

4.SituasjonspIan — me Glacier

i

Selve søknadene ang isbreen - The Glacier Kan ettersendes  på  etterspørsel.

Det er ikke nødvendig å  svare på denne mailen, med mindre dere har noen innvendinger.

" i

Med vennlig hilsen  I  Best regards

Tonny Mathiassen

CEO 8: Founder  i  lsbreen - The Glacier

tonnyfifi-theglatier m; E +47 959 D2 376

wwg-.gheg?ac4er.no
v
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.er Nabovarsel

0  Du  vidererlendte denne meldingen lâfifl* 2019 líZE, 
   

       

Denne meldingen ble sendt med Hey '- ghet-

l - søknad em fradelin... T] dis ensas'onsskna.., 3. Nabmxarsel. df H 4. :ituasens lan the GLi ,  X  P J P .  g J P
ut, 425 KE i; v‘_“E__! QM KB " ,  T7  KB .å 174 KE-

Hei Kyrre,

Vedlagt til  denne  mailen finner du en rekke dokumenter, jeg nar nummerert de slik at det blir lettere áha  oversikt Nabovarselet denne gangen dreier seg om 4 tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er:
~ Fradeling av hyttetomt

- Oppføring av nytle/servicepygg i forbindelse med lsbreen - The Glacier

-  Søknad om utslippstillatelse, oppføring av sepuktank

-  Søknad om oppføring av damer

Her er vedleggslista:

1. Søknad om fradeling

2. Dlspensasjonssaknad

3. Nabovarsel

4. Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang. lsnreen - The Glacier kan ettersendes på etterspørsel.

Det er ikke nødvendig å svare på denne mailen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen l  Best  regards

T onnv Mathiassen

CEO år Founder l lsbreen - The Glacier

mnny@LhegfaLie2’.nu § +47 959 02 376

www theglaciefina



    
Nabovarsel

0  Du  videresendte denne meldingen  1B.03£D‘)9 iiZi.
Denne meldinger: ble sendt med Høyvilttigiietr

i  -  søknad om fradelin...

-123 KE

ispensasjcnssøkna... vi
re i

3.  Nahovarsehpdf

‘:7  KB      
Hei Edel

Vedlagt lil denne mailen finner du en  rekke  dokumenter, jeg har nummerert de slik at det blir lettere å ha oversikt. Nabovarselei denne gangen dreier seg om  A  tilfeller som  alle má  sendes nabovarsel for, dette er:

-  Fradeling av  hyttetomt
-  Oppføring av  hytte/serviceoygg i forbindelse med lsbreen  — The Glacier

f  Søknad om utslippstillatelse, oppføring av septiktank

-  Søknad om oppføring av  domer

Her er vedleggslista:

:L Søknad om fradeling

2.  Dispensasjonssøknad

3. Nabovarsel

d. Situasjonsplan  -  The Glacier

Selve søknadene ang Isbreen  -  The Glacier kan ettersendes på etterspørsel.

Det er ikke nødvendig à  svare på denne mailen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen l Besi regards

Tonny Mathiassen

CEO  &  Founder i isbreen  —The  Glacier

§EflYlY.@,YhE!L3_¥EL"£3, i +47 959 D2 376

www :heglauer no

å. situasjonsplan 'the GI...

1713 KB
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Nabovarsel

0 Du u-ideresendte denne meldingen 13.03.1039 13.75%.

 
V

         I  » søknad om fradelin.. ` Z. dispensasjonssøkna... _ i 3. Nabovarseipdf v 4. situasjonsplan the GI...
'33 KB 9711 KB `  ?? KB 'im KB

Hei Christian  

Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, jeg har nummerert de slik at det blir lettere â ha oversikt. Nabevarselet denne gangen dreier seg om  A  tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er: i
- Fradeling av hyttetomt f
~ Oppføring av hytte/servieebygg i forbindelse med isbreen - The Glacier ‘V

~  Søknad om utslippstillatelse, appfflringav septiktank `

- Søknad om oppføring av damer

Her er vedleggslista:

1. Søknad om fradeling

2. Dispensasjonsszknad
3. Nabovarsel
4. Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang. lsbreen - The Glacier kan ettersendes  på  etterspørsel.

Det er ikke nødvendig å svare på denne mailen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen l Best regards

Tonny Mathiassen

CEO 8. Founder  ]  isbreen - The Glacier

mnnyQrhegIaUef nn l +47 959 02 375

wwwjhegiaiier. [112



   
Nabovarsel

0  Elu videresendte denne meldingen l&.03.2D'l9 15.18.
Denne meldingen ble senüt med Ha;/xrxktighet.

 
‘  1  — sølmad om fradelin...
_ 423 ECE

3.EHSDEHSBSJDHESEKHB... «  f  I  3.Nabovarsel.pdf
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Hei Belt Otto

Vedlagt til denne mailen finner  du  en rekke dokumenter, jeghar nummeremie slik at det blir lettere á ha  oversikt. Nabovarselet denne gangen dreier seg om Lltilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette en

- Fradeling av hyttetomt

~ Oppføring av hytte/servlcebygg i forbindelse med Ishreen  — The Glacier

~ Søknad om utslippstillatelse, oppføring av sepuktank
— Søknad  om oppføring av domer

Her er vedleggslista:

i. Søknad om fradeling

2. Dispensasjonssøknad

3. Nabovarsel

4.  Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang. lsbreen  — The Glaoiei' kan ettersenoes  på  etterspørsel.

Det er ikke nødvendig å svare på denne mailen, med mindre dere har noen innvendinger,

Med vennlig hilsen l  Best  regards

Tonny Mathiassen

CEO å  Founder l lsbreen - The Glacier

L2r_1v.w.@,.1he_zz!a:_i,§r.—1~,u, l +47 959 U2 376

§\:wVv thegiader no

4. situasjonsplan the GI...
11‘. KE
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Nabovarsel

0  Cm xflrleresenrlte denne melclingen 1E.G3.201915,1T.
Denne meldingen ble sendt med Høy viktighet.

V

Z. dis... nsasjunssakna... ‘ `i 3. NebuvarseLpdf i ‘E’ 4.5ituasjon5p1an the GI...
l 93:3 KB 37 KE 174 KB

1  -  søl-:nacl om fradelln...
Cm] 1123 KB    

Hei Renate  
 Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, jeg har nummerert de slik at det blir lettere å ha oversikt. Nabovareelet denne gangen dreier seg om 4 üifeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er".

» Fradeling av hyttetomt

- Oppføring av hytle/servicebyggi forbindelse med lsbreen - The Glacier

-  Søknad om utslippstillatelse, Oppføringav septlktank

— Søknad om oppføring av domer

Her er vedleggslrsta:
L  søknad om fradeling
2. Dispensasjonssøknad

3. Nabovarsel

d. Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene angi lsbreen - The Glacier  Kan  ettersendes pà etterspøreel.

Det er ikke nødvendig à svare pà denne mailen, med mindre dere har nman innvendinger.

Med vennlig hilsen l Best regards i

l
Tonny Mathiassen ’
CEO & Founder l lsbreen - Yhe Glacier

tonny@thegia-:Ier,no l +47 959  D2  376

ww\v.thegiaciar'.r;g
v  .
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Nabovarsel

0  Du vidêreseridte denne rneldingen 1S,03.2G1E-15.15,
Denne rnelciíngen ble sendt med Heyx tighet. V

K’ Z.dispensagnnss1skna,,.
, 974KB

fl. situasjonsplan the (3l.,.
74 KB

[- " 1  ~ søknad om fradelin...
'W 525 KB       

A

Hei engine

Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, jeg har nummerert de slik at det blir lettere à ha oversikt, Nabovarselet denne gangen dreier seg om 4 tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er:

- Fradeling av hyttetomt

- Oppføring av hytte/servicebygg i forbindelse med lsbreen - The Glacier

-  Søknad om utslippstillatelse, oppføringav sepfiktank
» Søknad om oppføring av dome;

Her er vedieggslista:

1, Søknad om fradeling

2. Dispensasjonssoknad
3. Nabovarsel

4. Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang. lsbreen - The Glacier kan ettersendes på etterspørsel.

Det er ikke nødvendig à svare på denne rnailen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen i Best regards

Tonny Mathiassen

CEO år Pounds: i isbreen - The Glacier

l +47 959 D1 375

v_\g_\gw.theglacier,gg
v



 
Nabovarsel

0 Du wideresencite denne meldingen 18,G3.2D1915.1-1.
Denne meldingen ble :endt med Hey' viktighet.

       l - slzfknarl om freclelin... 2. xlispensasjonssøkna...  y 3, Nabmrarsehpdf
-.123 KB 974 §«‘IB 77  KB

Hei irene

Vedlagt til denne mailen flnner du en rekke dokumenter, jeg har nummerert de slik at det blir lettere å ha oversikt. Nahovarselet denne gangen dreier seg om 4 tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er:

- Fradeling av hyttetomt

- Oppføring av hytte/servicebygg i forbindelse med lsbreen - The Glacier

-  Søknad  om utslippstillatelse, oppføring av septiktank

~ Søknad om oppføring av damer

Her er vedleggslista:
1. Søknad om fradeling

2. Dispensasjnnssøknad

3. Nabovarsel

4. Situasjonsplan - The Glacier

Selve søknadene ang. isbreen - The Glacier kan ettersendes på etterspørsel.

Det er ikke nødvendig à  svare på denne mailen, med mindre dere her noen innvendinger.

Med vennlig hilsen l Best regards

Tonny Mathiassen

CEO Si Founder l isbreen - The Glacier

tonnyfltheplaoerno l +47  959  D2 375

;.w.t\v,lheglacie(.ng

J 41. situasjonsplan the GL.
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Nabova rsel

0  Du videresendte denne meldingen 1843320191511.
Denne meldingen ble sendt med Hey vilfftigher.

V

', I-511!-znadomfradelin... '_ i N; Ldispensasjonssekna...
` wire i   3. Nabovarselpdf “ii 4. situasjonsplan the Gi...

i I:-11 emne mæ V m KB

Hei Susanne

Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, jeg har nummerert de slik at det blir lettere å ha oversikt Natlovarselet denne gangen dreier seg om 4 tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er:

- Fradeling av hyttetomt

~ Oppføring av hytte/servicebygg iforbindelse med lsbreen - The Giacier

~ Søknad om utslippstillatelse, oppføring av septiktank
~ Søknad om oppføring av domer

Her er vedleggslista:

1. Søknad Om fradeling

2. Dlspensasjonssmmad

3. Nabovarsel

:1. Situasjonsplan  -  The Glacier

Selve søknadene ang. lsbreen - The Glacier kan ettersendes på etterspørsel.

Det er ikke nødvendig å svare på denne rnailen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen i Best regards

Tonny Mathiassen

CEO El Feunder i lsbreen - The Glacier

.t9r_1Lw@L?ggi,a_t   g i +47 959  02  375

\_v_ww...th_egIac1,eLm
v
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Nabovarsel

0  Du x-rcleresenclte denne meldingen VE..O3.2{Tl§ 15.1-C).

Denne meldingen ble sendt med .Hxy sviktiglnst.
V

   F  Lfi ldispensesjonssøkna..
dz; KB 135,1 om ks

 '  3. Nabovarselpdf _ ‘——u_~ 4. situasjonsplan the GI...
/  77' KB '}?-‘1 KB

I - søknad om fradelin...
w    

Hei Espen  
Vedlagt til denne mailen finner du en rekke dokumenter, Jeg har nummerert de slik at det blir lettere å ha oversikt. Nabovarselet denne gangen dreier seg om 4 tilfeller som alle må sendes nabovarsel for, dette er:
~ Fradeling av hyttetomt

- Oppføring av hytte/servicenygg i forbindelse med lsbreen - The Glaoler
- Søknad om utslippstillatelse, oppføring av septiktank

- Søknad om oppføring av domer

Her er vedleggsllslai

L  Søknad om fradeling

2. Dispensasjonssmmad
3. Nabovarsel

4. Situasjonsplan - The Glacier i

Selve søknadene ang lsbreen - The Glacier kan eltersendes pà enerspørsel.

Det er ikke nødvendigà svare på denne mailen, med mindre dere har noen innvendinger.

Med vennlig hilsen i Eies! regards

Tonny Mathiassen

CEO Gr Founder  I  lsbreen ~‘l‘ha Giacier

zonny_(fi>theglac§§_rm  I  +47  959  D2 376

g’ w\v.megiac1§r.no
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KVlflfiflflg fOl' nabovarsel aenrtae kommunen summon med ealtnaden

 t tinkatonartr. llyunlnunm. llnlmnr. Kommune

Eiendom! __m__M,W,._,.-.-

“"99"” Adroaau _ Poulnr.  I  Pmmnd _ d»

l/_Lk'c\ Cms JwLcL_5,.orJ
Følgende naboar har  mottatt  eller Mtt rek. aondlng av vedlagte nabovarut  med  tilhørende vedlegg:

N bee  I  d II It l ho-I  boareiendom
Gn.r. n n om lFoalanr. lâokalottann Eln::Iln.lI.or.u'n.Ixnm mL _, Q
7 å' ARNOLD i muhssem

Adressa Attrouao A

ALTEI DE t
_ PeatmonuraqnrFbsårilag lPoslslad Å Ø Poalälül lPoelalotl Bugçàoeø

Peraonlg kvlttorinelor  Dat Sign. nila kvittering lar ,)mo S

" mottaltvarsel /0 ~ -e - - «` aémtykkotllllltnkol /9'3-19 §F”“’Idr

1Éievla t d, I  hf* íflffilll' av nabo-IglenboeralendomNabo-Iglenboerelandom j=_
Gnr. l Bnr. I  Festenr. Sekslonanr. Elere/leatara navn

í' 8‘ sywm  \< «tuo
Adresse Adresse

Pos r. l Poststed Poe nr. I  Poatslod _ Poatelecets mam‘

"hm: Aw l¢ELF.3o€J> 5H0»\ 1 T3VRm0°~D
onlig kvittering lar

mottatt  varsel

Eier/teater av nabo-Iglenboerelendom

nllakvinonnalor 07m #3 etg? \ i áamwkhmhaht oyz-å size, ft p í

Nabo-lgjenboerelandom , i
Gnr. år lBnr. lFestenr. ISaksJonsnr. Eiere/tasters navn '-

ST Kmza. A. ittoitnsseki
Adresse Adresse 5

I . 3®\fEue\o1aoUc';(EI\)
Postnr. Poststed Post  . Poststed Poststedea  regna

files Jetceceoeu
P kvltterlngtor Dato Slgn_./' nllg ltvltterlna tor  .- Dato Sign; K..

'~ mottatt varsel 20 '  3 /"lézr’/ 7/26"’//£,..-‘., aamlykke til tiltaket  2  Ö  ‘S 1  Lil?’ ‘I f  /lciwff  ~ --

Nabo-Igjenboerolandom  - . '- l  '  . .Elerlleeter av nabe-Iglenboorelendom
Gnr.  _  IBnr. lFestenr. lSekslonanr. Eiere/tasters navn _

7 S Xaaauun Baum.)
Adresse a Adress I _ _

E)!‘-Kg“-‘&  ¢(& u€.Le\/\
Poslnr. Pos  ted . Postnr. sled . Poetstedets rag.nr.fu  3 «noe _  .strutter-åt
Personlig kvltteringlor  Dato Sign. Personlig kvlltaringlorl DatoV' Sign.

mottatt varsel eamlykkeilt tiltaket

Nabo-/glenboereiendom ' ^  ' i Elarllealerfav nabt-Æenboerelendorn
Gnr. l Bnr. I  Feetanr. l Sekejonenr, Eloraliealera navn

Adressa Adresse

Postnr. 1 Poststed Postnr. l Poelated Postslodets reg.nr.

Personlig kvittering tor Dato sign. lig kvittering tor  Dato Sign.

mottatt  varsel eamlykke tll tiltaket

Det er per dags dato  innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendlnger: Sign.

Blanket! 5156 Bokmål 0 Utgitt av Direktoratet for byggkvalltat 01.08.É012 stdg 1 av 1
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Burfjurd Pust  i  Butikk
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Pusihnka I23
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Ur9.Hr. SHl3fl75fifl HUN

Snlunkuitlurinu

Uuretukst. fluiuv HUH

1 1 Ruk Stfira innlahd‘ kr  220.00 254

1 JURUUIN BELLES)

(  JDKELFJURDEIEN 6901

(  91631

(  JBKELFJDRD)

iuekt Manue1l:0,054 kal

(Destinasiun:Nur9e)

(Nr.:RR916900430H0)

mm kr 2-20,00“ M

401thet01in0 kr 220.00w'>w

Hua sat Grunnlag Hua sun `””W`k”

25% kr 176.00 kr 44,00

Bax: 11918441—27?002 RBSP.1 00

20/03/2019 15:09 Uuerf.: 692

Bankflxept KJOP

=  x#xxxxx1729~B NUK 220.00

l HID: D57B0000021010

um; eoaooqaooo rsuommr
I 181: 5800

1 Ref.: 638059 007565 101

i  i  30191 på uegne au Pusten Nurse AS
0rq.nr. 004501105 HUR

Bungnr. 47~12164~1-3032675-3

Data Tid Kasse

20.03.2010 15:09:29 KRSSE1

Signatur : _ _  _  _  _  _  . _  . .  ,  _ .  . . _  _
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   A" Kvænangen kommune
~  narurperle pá' 70 graf/er nord

SØKNAD OM DISPENSASJON JFR PLAN-OG BYGNINGSLOVENS KAP 19

Søkers navn  og adresseT.9.0.UX.M§§D!§§§9.U ....................... ............................. ..

Eiendommens gnr/bnr .Z/f? ................................................................... ........ ..

Hva søkes det dispensasjon for/fra

Kommuneplanens arealdel LNFR ti] Fyifid3boligfoym5]

Kommunedelplan for

Reguleringsplan for

100-meters beltet mot sjø, vann og vassdrag

Avstand til nabogrense Avstand:

Byggegrense i plan

Teknisk forskrift

Annet:

Begrunnelse for søknad om dispensasjon (bruk gjeme eget ark):

Se vedlagt dokument

Er det andre godkjente bygninger på eiendommen: I]

Bolig El Garasje/uthus U Fritidsbolig El Driftsbygning El Annet El. ........... ..

Nabovarsel:

Kommentar til nabomerknader:



KONSEKVENSER

Helse: Ja: I] Nei: E]

Miljø: Ja: E] Nei: [Z]

Sikkerhet (naturfare) : Ja: E] Nei:

Tilgjengelighet for omgivelsene: Ja;l_`_] Neizfzl

Jordvern: Ja: E] Nei:
Strandsonen/100-metersbeltet §  1-8: Ja: E] Nei:

Vurdering av konsekvenser:

Eiendommen består av  berg og myrområde. Eiendommen har vært befart av

Sametinget og fylkeskommunen uten funn av automatisk fredete kulturminner.

Reguleringsplan for 7/4 og 7/36 viser ingen funn av andre konsekvenser.

Helhetlig vurdering av fordeler og ulemper:

Reguleringsplan og befaring viser ingen konsekvenser for bruksendring av

eiendommen. Slik den fremstår i  dag har eiendommen ingen  verdi for LNFR,

kommunen uttalte selv ved siste fradeling av hyttetomt (7/35) at gjennværende tomt

ikke ville bli vurdert til annet formål enn fritidsbolig. Jeg kan ikke se noen direkte

ulemper for denne bruksendringen. l det vedlagte dokumentet redegjør vi for de

positive ringvirkningene denne fradelingen kan ha lokalmiljøet.

Dato:1Z.03-H Sted: Åwkéxxiorå Signatur:



W
Statens  vegvesen

Kvænangen kommune

9161 BURFJORD

Åsmund Austarheim

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår  dato:

Region nord Hanne Lunde Vangen/ 19/77641-2 2015/725-3 24.04.2019

47650332

Uttalelse på høring - [Tonny Mathiassen] gnr. 7 bnr. 4 i Kvænangen

kommune - høring på søknad om dispensasjon far kommuneplanens

arealdel for fradeling av tomt til fritidsbolig

Viser til skriv, datert 05.04.2019, hvor Statens vegvesen bes uttale seg om dispensasjon fra

kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til fritidsbolig.

Vår uttalelse

Statens vegvesen har ingen innvendinger til tiltaket. Vi forutsetter at det ikke kommer ny

avkjøring fra fylkesveien, og at byggegrensene blir overholdt.

Med hilsen

Hanne L. Vangen

Avdelingsingeniør

$0/<::mer§§e.z* er gadérjenz €.:”e;‘<?ra:2;‘5!<_ cg fig! derfor åfzgef? ívánaís /<:“c=w7e 5/g/7aru:"@n

Postadresse Telefon: 22 07 30 OO Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Sentrum 33 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETF Regnskap

Postboks 1403 POStb0kS 702

8002 BODØ Org.nr: 971032081 9815 Vadsø



Kvænangen  Postmottak

Fra: Åsmund Austarheim
Sendt: onsdag 8. mai 2019 13:08
Til: Kvænangen Postmottak
Emne: FW: Svar på høring på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for

fradeling av  tomt til  fritidsbolig på  gnr/bnr  7/4

Til registrering sak 15/725

From: Malin  Solheim [mailtozmalins@altakraftlag.no]

Sent:  Wednesday, May 08, 2019 12:30 PM

To: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Subject:  Svar  på høring på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for  fradeling av tomt til  fritidsbolig

på  gnr/bnr  7/4

Alta  Kraftlag ønske rå  gjøre  oppmerksom på  at det  går en 22 kV høyspentlinje  over  eiendommen.

Linja må ansees som en heftelse på en  eventuelt fradelt tomt.

Med  vennlig hilsen

Alta Kraftlag SA

Malin  Solheim

Nettingeniør

æ Alta
Kraftlag

Telefon: +47 78 45 09 00

Mobil:  +47 99709449

å Tenk på miljøet  før  du skriver  ut denne  eposten.

Denne meldingen  er bare ment for mottageren og kan inneholde  fortrolige  opplysninger  eller  annen  privat  informasjon.

Hvis du  mottar denne ved en feil,  vær så vennlig  å  varsle avsenderen  og slett meldingen.

[Side  #]



TROMS  fylkeskommune Stabssjef
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Til behandling '“-'7

Saksbehandler: -   

'Fl orientering

Gradering     

 
   Kvænangen kommune

Gárgu 8      

9161 BURFJORD

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
13/ 10680-9 Bjørg Kippersund 140&1  8  KULVERN
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:

31426/19 77 78 81 57 2015/725-3 08.05.2019

Svar  - Høring på søknad om dispensasjon  fra  kommuneplanens arealdel  for  fradeling av

tomt til fritidsbolig på gbnr 7/4

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.
Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-,
kulturmiljø- og lanclskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, lqøpesenter,
regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og
havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine
sektorer.

Vi viser til deres oversendelse, datert 05.04.2019, med høringsfrist 10.05.2019.

Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på
vegne av våre ulike fagetater.

Bakgrunn:

Saken omhandler dispensasjon for tomt til fritidsbolig i område avsatt til LNFR i
kommuneplanens arealdel. Aktuell tomt grenser til fylkesveg 365, kommunal veg
(Saltnesveien) , samt en av to fritidsboliger tidligere fradelt fra eiendommen (hvorav felles
adkomst med denne forutsettes for ny fritidsbolig). På andre siden av Saltnesveien ligger BFT
1 og 2 (fritids-/turistformål i KPA). Kommunen har redegjort greit for ulike relevante
interesser og påvirkningen av disse.

Innspill fra Troms fylkeskommune:
Kulturminnevernet har ingen innvendinger til saken, men minner om tiltakshavers meldeplikt

etter kulturrninnelovens § 8, andre ledd.

Aktuell tomt ligger nært/innimellom eksisterende og regulert bebyggelse og veier, og vi kan
ikke se at den omsøkte fradelinga i vesentlig grad tilsidesetter intensjonen i KPA eller andre
Viktige hensyn. For vurdering av avstand til fylkesveg henviser vi til Statens vegvesen.

Dersom kommunen velger å gi dispensasjon bør det settes vilkår om felles avkjørsel med
eksisterende hytte.

Besøksadresse Telefon Bankgiro 0rg.nr.
Strandveien  13 77 78 80 00 4700 04 00064 864870732
Postadresse Epost mottak Internettadresse

Postboks 6600, 9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



Med Vennlig hilsen

Stine Larsen Loso
ass. Stabssjef Bjørg Kippersund

seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus, Damsveien 1 9815 VADSØ
Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ
Sámediggi/ Sametinget, Avjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/3 -123 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 10.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
49/19 Teknisk utvalg 19.09.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- Tor 
Johan Stensvik 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 6 og 7 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
 

Vedlegg 
1 00114H 

 

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

Personer: Tillatelsen gjelder Tor Johan Stensvik 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i 2019.  
Antall turer Tillatelsen omfatter 1 tur. Dato skal inntegnes her………………………………..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: 
Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tor Johan Stensvik søker om å få benytte ATV for transport av ved og materialer og utstyr for  
vedlikehold av hytta ved Øvre Gamvatn på Kjækanfjellet. Det søkes om 1 tur. Han har fått 
tilsvarende tillatelse for noen år siden. Traseen er vist på kartet. Ferdselen skal gå etter den gamle 
gruveveien og et etablert kjørespor.  

 
Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader 
og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 
 



 
Når søknaden gjelder kjøring på barmark, vil det ha betydning om kjøringen kan skje langs veg 
som regnes for utmark etter lovens § 2, etter opparbeidet trasé og lignende. På den måten vil 
motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv.  
 
 
Forholdet mellom grunneier og den som kjører i utmarka er et privatrettslig forhold som ikke 
reguleres av motorferdselloven. Motorisert ferdsel inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan 
nekte slik ferdsel. Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse før det kjøres der man 
ikke selv er eier. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
 

Vurdering 
Dispensasjon etter forskriftens § 6 skal bare gjelde for unntakstilfeller og søkeren må ha et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. Det er vist til behov for vedlikehold av hytta. 
Kommunen har ved flere anledninger gitt dispensasjon for barmarkskjøring for transport av utstyr i 
forbindelse med restaurering/utbedring av hytte. Vi har da lagt til grunn at frakt av større 
vedlikeholdsutstyr kan betraktes som et unntakstilfelle, og dekker et særlig behov som ikke kan 
dekkes på annen måte. Behovet det vises til og det at transporten går etter en traktorveg åpner for at 
vi kan innvilge en begrenset barmarkstransport. Det skal kjøres etter eksisterende traktorveg og 
kjørespor, og dermed vil ikke kjøringa medføre nye sporskader.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til sporskader, støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av  
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter i det aktuelle området. Det skal kjøres på barmark så det er fare for skade på 
vegetasjonen. Den samme området benyttes mye til friluftsliv. Støy fra motorferdselen kan redusere 
turopplevelsen for andre brukere og store sporskader oppleves som negativt. Kommunen vil derfor 
presisere at kjøring kun skal skje langs eksisterende vei og godt etablerte kjørespor og at 
transportbruken begrenses til det høyst nødvendigste.  
 
I forhold til sakens omfang så er kunnskapsgrunnlaget er godt ivaretatt og det er lite sannsynlig at 
det ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke til 
anvendelse i denne saken. Transporten omfatter en liten miljøbelastning og den tjener et særskilt 
nytteformål. Den utgjør derfor en liten del av den samla belastninga som økosystemet utsettes for og 
vil ikke skape presedens som vil føre til økt bruk av motorisert ferdsel. § 11 er mindre relevant 
denne sammenheng da alternativ transport kunne foregått med snøscooter eller helikopter. På den 
andre sida så ville ikke miljøgevinsten være særlig stor og kostnaden med helikopter ville være 
betydelig.  



 
 
Området er sommerbeite for rein, og er et sentralt område for spalca reinbeitedistrikt. Spalca er 
prinsipiellt i mot at det innvilges barmarkstransport til hyttene i området her.  
 
Etter klage har lignende søknader blitt opphevet av fylkesmannen. Fylkesmannen begrunnet 
vedtaket med at kommunen ikke hadde anledning til å benytte skjønnsrommet om «særlig 
behov». Det ble vist stil at «Transporten kan dekkes på vinterføre, og bærer derfor preg av 
unødvendig kjøring. Dette er derfor ikke et særlig behov.» Kvænangen kommune har hatt en 
innarbeidet praksis om at slike tiltaket er innenfor regelverket, og ut fra tidligere praksis vil det være 
åpning for å innvilge søknaden. Utvalget bør derfor vurdere hvordan vi skal forholde oss til slike 
søknader.  
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/3 -124 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 10.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
50/19 Teknisk utvalg 19.09.2019 

 

Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsloven for tilsyn med sau 

Henvisning til lovverk: 
Forvaltningsloven kap. 6 
Motorferdselsloven § 6. 
 

Vedlegg 
1 Klage 
2 Orientering om klage 
3 Vedtak 
4 Søknad 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Spalca reinbeiteditrikt på dispensasjoner etter 
motorferdselloven i forbindelse med tilsyn av sau (DS-sak 71/19. Vedtaksbrev datert 16.08.2019.) 
 
Det foreligger ikke avgjørende nye moment i klagen. Saken sendes Fylkesmannen for 
klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33 og motorferdselforskriftens § 6. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Spalca reinbeiteditrikt har sendt inn klage på vedtak etter motorferdselloven om tillatelse gitt til 
Kurt solheim i forbindelse med tilsyn av sau i Riidevarre. DS-sak 71/19. Vedtaksbrev datert 
16.08.2019. Det ble gitt tillatelse til inntil ti turer opp til Riidevarre. Myndigheten til å behandle 
søknader om dispensasjon etter motorferdselforskriftens § 6 ligger hos Teknisk utvalg. De har møte 
ca. 5 ganger i året. Siden saken haster så kan den ikke vente til neste ordinære møte. Vi har 
imidlertid en bestemmelse i delegasjonsreglementet som sier at leder for utvalget kan behandle saker 



som ikke kan vente til neste møte. Søknaden er derfor forelagt for leder av utvalget og vedtaket er 
gjort i samråd med ham. 
 
Klagen er begrunnet med at det er lite kjøreskader i terrenget på Baddereidet, og Spalca bruker 
minimalt med barmarkskjøring her. Distriktet ønsker ikke at det etableres kjørespor her, for da 
vil det medføre økt motorferdsel på sikt og ytterligere forstyrrelse av reindrifta. 
 
Forvaltningslova sier at enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det 
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). Kommunen skal behandle klagen 
som underinstans mens Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan og 
bygningsloven i forbindelse med byggesaker og reguleringsplaner. Underinstansen skal foreta 
de undersøkelser klagen gir grunn til. Kommunen kan velge å gjøre om vedtaket eller stadfeste 
vedtaket. Dersom kommunen ikke omgjør vedtaket går saken til Fylkesmannen for endelig 
behandling. Kommunen kan også avvise klagen dersom vi mener at klagen ikke tilfredsstiller 
forvaltningslovens vilkår for klage. 
 
Forvaltningsloven § 33 annet ledd sier blant annet  «Underinstansen skal foreta de 
undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner 
klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen 
avvise saken, jfr. dog § 31.» 
 
Videre heter det «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter 
sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.»  
 
Forvaltningsloven § 33 sier følgende om forberedelse av klagesaksbehandling:  
Når noen reknes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, 
jfr. likevel § 16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten 
ved brev, skal kopi av klagen vedlegges med mindre parten etter § 19 kan nektes adgang til 
den. Solheim har fått kopi av klagen tilsendt og en frist for å komme med tilbakemelding. Slik 
tilbakemelding er ikke gitt.  
 
Dersom vedtaket endres vil nytt vedtak sendes søker med ny klagerett. Dersom vedtaket 
opprettholdes sendes saken til Fylkesmannen for klagesaksbehandling. 
 

Vurdering 
 
Klagen kom innenfor klagefristen og tilfredsstiller øvrige krav til en klage. Klagen blir derfor 
realitetsbehandlet.  
 
Omsøkt kjøring gjelder i forbindelse med jordbruksdrift. Det er derfor å regne som nyttekjøring, 
men spørsmålet knytter seg mer til nødvendigheten av å benytte kjøretøy.   Formålsparagrafen i 
loven har som intensjon å begrense motorisert ferdsel mest mulig, og dette omfatter også i 
forbindelse med jordbruk, reindriftsutøvelse og annen nyttekjøring. Regelverket er ikke entydig 
i forhold til grensegangen mot hva som har direkte hjemmel etter lovens §3 om nødvendig 
transport i jord- og skogbruk. Rundskriv og brev fra direktoratet for naturforvaltning og tilsier 
en nokså streng tolkning av regelverket i forbindelse med tilsyn av sau på beite. Kommunen har 
derfor valgt å behandle saken som en dispensasjon etter forskriftens § 6. Her har vi lagt vekt på 
at det er en spesiell situasjon med at søker har hatt store tap til gaupe  på beite de seinere årene 
og intensivt tilsyn kan bidra til å få ned tapstallet. Selv om det ikke er veldig store avstander så 
vil bruk av ATV være den beste måten for å få tid og energi til å ha tilstrekkelig tilsyn med 



dyrene i dette tilfellet. Solheim er også den eneste som har sau på beite i dette området. Vi har 
derfor ment at handlingsrommet til skjønnsutøvelse etter § 6 er til stede.  
 
Det kan vurderes om skjønnsutøvelsen er riktig i forhold til om vilkårene er oppfylt, men 
kommunen mener vedtakene er gjort i henhold til regelverket. Klagen bør derfor ikke tas til 
følge. Saken sendes derfor til Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  
 
 
  
 
  



Etter en samla vurdering av saka så er det ut i fra klagen liten grunn for å endre på vedtaket. Det 
foreligger ikke nye moment som er avgjørende.



Kvænangen Postmottak

Fra: Åsmund Austarheim
Sendt: mandag 26. august 2019 08:53
Til: Kvænangen Postmottak
Emne: FW:

Til registrering i  sak 19/3

From: Rbd 33 Spalca [mailto:33spalca@gmail.com]

Sent:  Saturday, August 24, 2019  11:17  PM

To: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Subject:

Reinbeitedistrikt 33 Spalca

9520 Kautokeino 23.08.19

Kvaenangen kommune

Naering, utvikling og teknisk

9161 Burfjord

Anke på vedtak i søknad fra Kurt Solheim  om  dispensasjon fra motorferdselloven for bruk av ATV  i

forbindelse med tilsyn av sau

Kvænangen kommune har  gitt  Kurt Solhiem tilllatelse til kjøring med ATV opp til Riidavárri, noe

reinbeitedistrikt 33 Spalca synes er meget beklagelig. Vi forstår at Solheim har behov for dette i

forbindelse med tilsyn av sau, men en dispensasjon til kjøring fra Baddereeidet og til Riidavárri vil være det

samme som å etablere en kjøretrase  i  området, noe som igjen vil føre til mer trafikk og til ytterligere

forstyrrelser for reindrift.

Det er bra at Kvænangen kommune ser det omsøkte området som et viktig reinbeiteområde både vår,

sommer og høst, og at reindrift. Nettopp pga at området er viktig beiteområde, så er reindrifta restriktiv

med all ferdsel  i  Riidavárriområdet, både distriktets egen  i  fbm reindriftsarbeid og også ellers annen

ferdsel. Det må være alles interesse at man ikke dispenseres fra motorferdselloven.

All trafikk bl.a. ”Ut  i  Nord" har nedført mye forstyrrelse, som igjen er til ulempe for distriktets reindrift.

Distriktet vil på det sterkeste fraråde kommunen om å etablere kjøretrase opp til Riidavárri.

Med hilsen

Anders isak skum

[Side #]
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Åsmund Austarheim

Fra: Åsmund Austarheim
Sendt: mandag 26. august 2019 09:55
Til: Kurt Solheim (snekkersolheim@outlook.com)
Kopi: Spalca Reinbeitedistrikt (33spalca@gmail.com)
Emne: Orientering om klage på vedtak om bruk av ATV 

Hei 
Spalca reinbeitedistrikt har sendt inn klage på vedtaket om bruk av ATV for tilsyn av sau datert 16.08.2019. 
Klagen er kommet på e-post og følger lenger nede på sida.  
 
Klagen vil behandles i førstkommende møte i teknisk utvalg som er satt på planen 19. september.  
 
Forvaltningsloven § 33 sier følgende om forberedelse av klagesaksbehandling:  
Når noen reknes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, jfr. likevel § 
16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten ved brev, skal kopi av 
klagen vedlegges med mindre parten etter § 19 kan nektes adgang til den. 
 
Det sendes herved varsel om klagen og vi ber om eventuell tilbakemelding innen 10. september.     
 
Forvaltningsloven § 42 sier følgende: Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan 
beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.  
 
Kvænangen kommune gjør ikke vedtak om utsatt virkning i dette tilfellet. Det er vurdert at gjennomføring 
av vedtaket i denne perioden ikke medfører stor og irreversibel skade. DVS dispensasjonen kan benyttes 
inntil klagen er avgjort. Det vises i denne sammenheng til vilkårene i vedtaket om aktsomhet, hensyn, 
omfang og trasevalg. Gjennom klagesaksbehandlingen kan kommunen som underinstans endre vedtaket 
eller opprettholde vedtaket. Dersom vedtaket endres vil det regnes som et nytt vedtak med ny klagerett. 
Dersom vedtaket opprettholdes vil saken sendes til Fylkesmannen for videre klagesaksbehandling.   
 
  
  
Beste helsing 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent landbruk og utmarksnæring 
Tlf 77778845 
www.kvanangen.kommune.no 
 
 
 
 
From: Rbd 33 Spalca [mailto:33spalca@gmail.com]  
Sent: Saturday, August 24, 2019 11:17 PM 
To: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no> 
Subject:  
 
Reinbeitedistrikt 33 Spalca 
9520 Kautokeino                                                                                                 23.08.19 
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Kvænangen kommune 
Næring, utvikling og teknisk 
9161 Burfjord 
  
  
  
Anke på vedtak i søknad fra Kurt Solheim om dispensasjon fra motorferdselloven for bruk av ATV i 
forbindelse med tilsyn av sau 
  
Kvænangen kommune har gitt Kurt Solhiem tilllatelse til kjøring med ATV opp til Riidavárri, noe 
reinbeitedistrikt 33 Spalca synes er meget beklagelig. Vi forstår at Solheim har behov for dette i 
forbindelse med tilsyn av sau, men en dispensasjon til kjøring fra Baddereeidet og til Riidavárri vil være det 
samme som å etablere en kjøretrase i området, noe som igjen vil føre til mer trafikk og til ytterligere 
forstyrrelser for reindrift.  
  
Det er bra at Kvænangen kommune ser det omsøkte området som et viktig reinbeiteområde både vår, 
sommer og høst, og at reindrift. Nettopp pga at området er viktig beiteområde, så er reindrifta restriktiv 
med all ferdsel i Riidavárriområdet, både distriktets egen i fbm reindriftsarbeid og også ellers annen 
ferdsel. Det må være alles interesse at man ikke dispenseres fra motorferdselloven.  
All trafikk bl.a. “Ut i Nord” har nedført mye forstyrrelse, som igjen er til ulempe for distriktets reindrift.  
  
Distriktet vil på det sterkeste fraråde kommunen om å etablere kjøretrase opp til Riidavárri. 
  
  
  
  
Med hilsen 
  
Anders isak skum 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Kurt Arne Solheim 
Jafet Lindebergs Vei 368 
9162  Sørstraumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 71/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-113 2053/2019 K01 16.08.2019 

 

søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for bruk av ATV i forbindelse 
med tilsyn av sau- Kurt Solheim 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om bruk av ATV for transport opp til Riidevarre i forbindelse for tilsyn av 
sau. Søknaden gjelder frem til utgangen av beitessongen. Det søkes om å kjøre opp på fjellet, 
men ikke kjøring rundt i området. Formålet er å komme seg frem til det sentrale beiteområdet på 
en effektiv måte.  
 
Søker driver med sau, og er i en fase der han skal bygge opp flokken. Han har fått dokumentert 
tap av sau til gaupe i sommer, og det var betydelige tap til rovdyr i samme område i fjor sommer. 
Det er derfor behov for intensivt tilsyn for å kunne avverge ytterligere tap og eventuelt sette inn 
tiltak då fort som mulig.  
 
Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. Dette er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Bestemmelsene er streng og alle betingelser i bestemmelsen må være oppfylt for at tillatelsen 
skal kunne gis. Forskriftens § 6 sier følgende: ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et 
annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 
kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, 
og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet 
vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til 
et minimum.” 
 
Når søknaden gjelder kjøring på barmark, vil det ha betydning om kjøringen kan skje langs veg som 
regnes for utmark etter lovens § 2, etter opparbeidet trasé og lignende. På den måten vil 
motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
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utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
Kommunen tar ikke stilling til privatrettslige forhold ved tillatelser etter motorferdselloven. 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse før det kjøres der man ikke selv er eier. 
 
Myndigheten til å behandle søknader om dispensasjon etter motorferdselforskriftens § 6 ligger hos 
Teknisk utvalg. De har møte ca. 5 ganger i året. Siden saken haster så kan den ikke vente til neste 
ordinære møte. Vi har imidlertid en bestemmelse i delegasjonsreglementet som sier at leder for 
utvalget kan behandle saker som ikke kan vente til neste møte. Søknaden er derfor  
forelagt for leder av utvalget og vedtaket er gjort i samråd med ham. 
 
 
 
Vurderinger: 
Dispensasjon etter forskriftens § 6 skal bare gjelde for unntakstilfeller og søkeren må ha et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring.  
 
I forhold til regelverket og gjeldende retningslinjer gitt i rundskriv, så er det begrensede 
muligheter for å benytte motorisert transport i forbindelse med tilsyn og sanking av sau. Det er 
ikke åpning for generell kjøring i utmark på dette grunnlaget, men det kan være aktuelt med 
transport inn til området dersom avstanden fra bilveg tilsier at det er nødvendig.  Det er i 
utgangspunktet lite kjøring i området, så det er lite spor fra før. Det er ingen tydelige og 
sammenhengende traseer som kan følges.  
  
Avstanden fra vegen og opp på Riidavarretoppen er ca. 4 kilometer og med 400 høydemeter. Så 
det er en overkommelig tur å gå. Problemet er bare at det tar mye tid og krefter når det skal gås 
mange dager i uka, og i tillegg så må det gås videre rundt i terrenget for å finne dyrene. Dette 
medfører stor tidsbruk som går ut over den øvrige næringsvirksomheten. Søker har gjort flere 
tiltak for å lette tilsynet og dermed behovet for motorisert transport). Han har benyttet drone 
for å leite etter dyrene og et utvalg av sauene er utstyrt med GPS merking. Dette erstatter ikke 
fysisk tilstedeværelse fullt ut. 
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til sporskader, støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av 
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og 
artsdatabankens kart for det aktuelle området.  
 
Området har store miljøverdier.  Både langs europavegen og lenger oppe ved Riddavarrevannet 
er området klassifisert som naturtypen «Naturbeitemark» mens lenger oppe er det klassifisert 
som «Kalkrike områder i fjellet».  I artsdatabanken sitt kart er det registrert en rekke 
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observasjoner av jerv, men utover dette er det ikke registrert andre rødlista arter. Det er likevel 
sannsynlig at det finnes en rekke arter som ikke er registrert og dokumentert. Den rike geologien 
kombinert med lang tids beiting medfører et stort artsmangfold. Ønsket om å bevare de 
beitebetinga naturtypene tilsier at det er behov for å legge til rette for beitenæringa. Søknaden må 
videre vurderes ut i fra skadepotensialet som ligger i kjøringen og sakens omfang. Det er mye 
grasdominert vegetasjon her. Denne vegetasjonen har forholdsvis stor evne til å tåle kjøring uten 
at det setter seg varige spor.  
 
Baddereidet er et svært viktig turområde. Også av denne grunnen så er det viktig å unngå støy 
og kjøreskader her.   
 
Området er viktig for reindrifta. Området har meget gode beiter som benyttes hele sommeren, og 
det pågår kalving her på våren. Det er mye ferdsel i forbindelse med friluftsliv og omsøkt kjøring 
vil ha et lite omfang i forhold til den totale ferdselen i området. Derfor vil ikke forstyrrelsen være 
av vesentlig betydning. Faren for sporskader er til stede. Dersom det etableres kjørespor så kan 
det medføre at området i større grad åpnes opp for motorisert ferdsel i andre sammenhenger. 
Reindrifta benytter barmarksskjøretøy i drifta si. Kommunen har hatt dialog med formannen i 
reinbeitedistriktet i forbindelse med tilsvarende søknad i 2018. De opplyser at de er restriktiv 
med egen ATV-kjøring i Riidavarreområdet. Noe kjøring pågår i forbindelse med sanking av 
reinen, men ikke ellers. Distriktet var da negativ til at kommunen skulle innvilge søknaden fra 
Kurt Solheim. Kommunen mener imidlertid at sauenæringa bør gis like vilkår for motorisert 
transport som reindrifta så lenge det kan vises til at kjøringa er nødvendig i forhold til drifta. 
Kvænangen kommune innvilga søknaden i 2019.    
 
Oppsummering 
Søker viser til særlig behov for å kjøre. Området har store miljøverdier og det er viktig at det ikke 
åpnes for aktiviteter som kan skade disse verdiene. Dersom det skal kjøres her så må det derfor 
tas særlig hensyn og det må sikres at ikke ferdselen medfører en økning i omfanget av kjørespor i 
området. I dag er omfanget lite. Det innvilges derfor en tillatelse som avgrenses til maksimalt 10 
turer.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag gir Kvænangen kommune Kurt Solheim tillatelse til å kjøre med ATV inn til 
beiteområde i Riidavarre for å holde tilsyn med sau.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Fra parkering ved europaveg 6 på toppen av Baddereidet og opp til toppen 
av Riidevarri. Omtrentlig trase er vist på kartet. Motorisert ferdsel rundt i 
terrenget tillates ikke.   
Kjøringen skal tilpasses terreng og eksisterende traseer på en slik måte at 
det gir minst mulig kjøreskader.  
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Personer: Tillatelsen gjelder for Kurt Solheim 

Type 
kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 30. september 2019 

Antall 
turer 

Tillatelsen omfatter inntil ti turer. Dato skal inntegnes før kjøring starter, 
ellers er ikke tillatelsen gyldig. Dato føres i tabellen: 
 
Tur nr Dato 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 

 
 
Generelle vilkår: 
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 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. 

 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Reinpolitiet avdeling Storslett    
SNO-Avdeling Storslett    
Spalca Reinbeitedistrikt    
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Åsmund Austarheim

Fra: Kurt Arne Solheim <snekkersolheim@outlook.com>
Sendt: torsdag 15. august 2019 16:33
Til: Åsmund Austarheim
Emne: Disp

Hei. Jeg søker om dispensasjon til å bruke 4 hjuling til tilsyn resten av sesongen.  
Jeg har merket endret adferd på flokken, slik som i fjor, og frykter at jeg vil få tap av lam i år også.  
Trenger kun disp til å kjøre opp under riddevarre toppen.  

Mvh Kurt solheim  

Skaff deg Outlook for Android 
 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/3 -125 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 11.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/19 Teknisk utvalg 19.09.2019 

 

Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsloven for utndersøkeler av 
mineralforekommster 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Klage 
2 Vedtak 
3 Orientering til søker 

søknad 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Spalca reinbeiteditrikt på dispensasjoner etter 
motorferdselloven i forbindelse med tilsyn av sau (DS-sak 47/19. Vedtaksbrev datert 27.06.2019.) 
 
Det foreligger ikke avgjørende nye moment i klagen. Saken sendes Fylkesmannen for 
klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33 og motorferdselforskriftens § 6. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Spalca reinbeiteditrikt har sendt inn klage på vedtak etter motorferdselloven om tillatelse gitt til 
EMX Exploration i forbindelse med mineralundersøkelser. DS-sak 47/19. Vedtaksbrev datert 
27.06.2019, men det ble sendt ut 1. juli på e-post. Det ble gitt tillatelse til bruk av kjøretøy i 
forbindelse med pågående letevirksomhet. Myndigheten til å behandle søknader om dispensasjon 
etter motorferdselforskriftens § 6 ligger hos Teknisk utvalg. De har møte ca. 5 ganger i året. Siden 
saken haster så kan den ikke vente til neste ordinære møte. Vi har imidlertid en bestemmelse i 
delegasjonsreglementet som sier at leder for utvalget kan behandle saker som ikke kan vente til neste 
møte. Søknaden er derfor forelagt for leder av utvalget og vedtaket er gjort i samråd med ham. 



 
Klagen er begrunnet med at reinbeitedistriktet ikke ønsker barmarksskjøring i dette området. 
Inngrep i distriktet medfører driftsmessige ulemper.   
 
Forvaltningslova sier at enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det 
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). Kommunen skal behandle klagen 
som underinstans mens Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan og 
bygningsloven i forbindelse med byggesaker og reguleringsplaner. Underinstansen skal foreta 
de undersøkelser klagen gir grunn til. Kommunen kan velge å gjøre om vedtaket eller stadfeste 
vedtaket. Dersom kommunen ikke omgjør vedtaket går saken til Fylkesmannen for endelig 
behandling. Kommunen kan også avvise klagen dersom vi mener at klagen ikke tilfredsstiller 
forvaltningslovens vilkår for klage. 
 
Forvaltningsloven § 33 annet ledd sier blant annet  «Underinstansen skal foreta de 
undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner 
klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen 
avvise saken, jfr. dog § 31.» 
 
Videre heter det «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter 
sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.»  
 
Forvaltningsloven § 33 sier følgende om forberedelse av klagesaksbehandling:  
Når noen reknes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, 
jfr. likevel § 16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten 
ved brev, skal kopi av klagen vedlegges med mindre parten etter § 19 kan nektes adgang til 
den. EMX-exploration har fått kopi av klagen tilsendt og en frist for å komme med 
tilbakemelding. Slik tilbakemelding er ikke gitt.  
 
Dersom vedtaket endres vil nytt vedtak sendes søker med ny klagerett. Dersom vedtaket 
opprettholdes sendes saken til Fylkesmannen for klagesaksbehandling. 
 

Vurdering 
Klagen kom innenfor klagefristen (19 dager fra utsending av vedtak) og tilfredsstiller øvrige 
krav til en klage. Klagen blir derfor realitetsbehandlet.  
 
Omsøkt kjøring gjelder i forbindelse med pågående letevirksomhet. Selskapet har de seinere 
årene gjort omfattende undersøkelser her, og kommunen har ved flere anledninger gitt 
dispensasjoner fra motorferdselloven til denne aktiviteten. Det aktuelle området har betydelige 
forekomster av verdifulle metaller, men det må gjøres omfattende undersøkelser av dem for å 
vurdere drivverdigheten. Det er derfor å regne som nyttekjøring. Videre så har kommunen 
vurdert at vilkårene i forskriften er oppfyllt. (et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, 
og som ikke kan dekkes på annen måte). Forskriften sier også at transportbehovet skal vurderes 
opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 
Både letevirksomheten og eventuell framtidig gruvedrift medfører aktivitet i sentrale 
beiteområder for Spalca reinbeitedistrikt. Det kan derfor drøftes om avveiingen av ulempene for 
reindrifta er så stor at søknaden ikke kunne innvilges. Kommunen har imidlertid vært tydelig og 
tilsynelatende politisk samstemt om at det er viktig å få undersøkt disse mineralforekommstene. 
Bruk av motorisert transport er nødvendig for å få gjort dette.   
 



Det kan vurderes om skjønnsutøvelsen er riktig i forhold til om vilkårene er oppfylt, men 
kommunen mener vedtakene er gjort i henhold til regelverket. Klagen bør derfor ikke tas til 
følge. Saken sendes derfor til Fylkesmannen for klagesaksbehandling. 
 



Kvænangen Postmottak

Fra: Åsmund Austarheim
Sendt: tirsdag 18. juni 2019 09:46
Til: Kvænangen Postmottak
Emne: FW: Burfjord project proposal for off road permit

Til registrering sak 19/3

From:  David Maher  [mailto:DMaher@broncocreek.com]

Sent: Tuesday, June  18, 2019 8:12 AM

To: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Cc:  Daniel  MacNeil <dm@vectorgs.com>; Eric Jensen <ejensen@emxroyalty.com>; David C. Ettner

<ettner@geode.no>; Elisabeth Sanne <esanne@geode.no>

Subject: Burfjord project proposal for off road permit

Hi Åsmund,

We  would like  to  apply for  an off  road  permit again for the Burfjord project.

As we  discussed, we  are planning to  visit the  project  area  on July 8th for one day for  a  project review with

a potential business  partner.  We anticipate  additional  visits  as  well, including for  follow  up work  by Arktisk

Geotek  to complete reclamation work  from  the drill program  completed last fall.

To  avoid  several requests for  off  road permits, we  would like  to  write the  permit  to allow access to the

project area for  minimal  activities (hiking, mapping, sampling, etc) on  an  as  needed  basis from  July 1 until

December 31, 2019 subject to the following stipulations:

-  Access  would  be for  a maximum  of  4  ATVs or snowmobiles  at  any time  and/or 1 pickup truck.

-  Only use  of existing tracks/routes with truck/ATVs; specifically,  the  main routes from Badderen  and

Kjaekan. In wintertime, snowmobiles  could  be  used  off existing routes.

— The road from  Kjækan, if used, would  only be used by ATV  or  snowmobile, and ATV's  would  only be  used

as far as Harald's cabin.

-  We request as many trips as necessary for the given work, with the understanding that  we strive  to

minimize  travel (we  have done this  very well in the  past).

-With this dispensation, we will notify the Kommun in  advance via  email  of any expected travel into  the

project  area and the expected scope of that travel.  If the  Kommun  decides the travel  is  too extensive, they

will notify us  (timeframe) and  we will modify our plan  or  apply for  an off road  dispensation specific to  that

planned  work.

—This  dispensation  would  not  allow  for  any vehicle  travel  off designated routes  or  for any heavy equipment

use. If  we plan  to  conduct a  drilling program using a drill  rig or related activities with  off  route  travel,  we

would  need  to  apply for  a  new off road dispensation.

This  dispensation  will allow  for  any reasonable  activities with  greater flexibility on  both sides while

avoiding having to reapply for permits for each visit or activity, a more efficient process. We believe  we
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have done a good job of minimizing our impact in the project area while conducting our exploration work

and we will continue to work with that ethic.

Regarding the upcoming trip on July 8th, at this point, we are expecting 6 people. We believe we have

secured three- 2 person ATV’s to make this trip.

When you have had a chance to review this, please call me so we can discuss.

Thank you again,

Dave

David Maher PhD

Vice President-Target Generation, Senior Geologist

Bronco Creek Exploration, Inc.

1815 E. Winsett St.

Tucson, AZ 85719

Cell: 520-471-3692

Office: 520-624-4153

www.broncocreek.com <http://www.broncocreek.com>

www.emxrovaltv.com <http://www.emxrovaltv.com>

Bronco Creek is  a  wholly owned subsidiary of

EMX Royalty Corp.
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

EMX Exploration v/Dave Maher 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 47/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-102 1735/2019 K01 27.06.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i forbindelse 
med mineralundersøkelser- EMX Exploration 

 
Saksopplysninger:  
EMX-Exploration AB har søkt om tillatelse til bruk av ATV og bil til frakt av utstyr og mannskap i 
forbindelse med undersøkelser av mineralforekomster i fjellet mellom Badderen og Kjækan. Det 
søkes om tillatelse fra 1. juli og ut året. Søknaden gjelder barmarkstransport og eventuelt bruk av 
snøscooter på slutten av året. Det søkes om å benytte traseene opp fra Kjækan og fra Badderen. På 
barmark søkes det bare om å få lov til å kjøre på de to veiene opp til Gamdalen og opp til og Det er 
bare fra Badderen det er aktuelt å benytte bil. Det søkes om å kunne benytte inntil 4 kjøretøy. Planene 
for årets feltarbeid er ikke lagt i detalj, så det er derfor levert en forholdsvis åpen søknad.  
Foreløpig oppgitt transportbehov:  

- 8. juli planlegges det en visningstur med samarbeidspartnere/annet firma som skal skal 
involveres i prosjektet.  

- Reparasjon og utbedring av terrengskader etter arbeidet med prøveboring som ble utført på 
seinhøsten 2018. Dette arbeidet utføres med lett redskap av Artisk geotek As. Det er derfor 
ikke nødvendig med kjøring utenfor    

 
I tillegg så ønskes det tillatelse til å benytte motorisert transport dersom det blir aktuelt med videre 
kartlegging i år.  
 
Kjøretrase og undersøkelsesområde er vist i kartet. Traseene følger de gamle gruvevegene og 
benyttes også til offentlig snøscooterløype på vinteren samt at det foregår noe barmarkstransport i 
forbindelse med reindrift, transport til hytter og Statnett sine arbeider med ny høyspentlinje.  
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Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 
 
Når søknaden gjelder kjøring på barmark, vil det ha betydning om kjøringen kan skje langs veg 
som regnes for utmark etter lovens § 2, etter opparbeidet trasé og lignende. På den måten vil 
motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
 
Vurderinger: 
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Dispensasjon etter forskriftens § 6 skal bare gjelde for unntakstilfeller og søkeren må ha et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring. EMX Exploration Scandinavia AB har rett til å lete etter, 
og kartlegge mineralressurser i området. Leiteprogrammet har pågått noen år, og det er utført både 
overflateundersøkelser og innsamling av geologiske prøver. Videre så er det utført geofysiske 
undersøkelser og uthenting av borekjerner. Eventuell gruvedrift er kostnadskrevende, og det er viktig 
med tilstrekkelig kunnskap om forekommstene for å kunne vurdere om det vil være aktuelt med drift 
i framtida.  
 
Tidligere har det vært gruvevirksomhet her, og det finnes bergarter som inneholder verdifulle 
metaller her. Området har derfor potensiale for næringsmessig gruvedrift. Kvænangen har behov for 
verdiskaping og næringsutvikling og derfor er det positivt at aktuelle ressurser kartlegges. Det er 
således vist til et særlig behov som kan regnes for å være i tråd med retningslinjene til 
motorferdselloven. All barmarkstransport skal begrenses til eksisterende traktorveg og godt etablerte 
kjørespor, og dermed vil ikke kjøringa medføre nye sporskader. Ferdsel i terrenget skal foregå uten 
motorisert transport. 
 
Vintertransport er mer skånsomt, og det oppfordres til at mest mulig av aktiviteten utføres på 
snøføre.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til sporskader, støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av 
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter som berøres direkte. I artsdatabanken sitt kart er det markert observasjoner av en 
rekke rødlista fuglearter (tjuvjo, storspove, strandsnipe, fiskemåke, stær) i Kisgangfjellet, men dette 
er gamle observasjoner som er registrert med lav nøyaktighet. I den grad disse fuglene benytter 
området så blir de trolig ikke vesentlig berørt da det ikke skal kjøres her på våren. Det skal imidlertid 
kjøres på barmark slik at det kan være fare for at det skjer skade på vegetasjonen. Den samme 
området benyttes mye til friluftsliv. Støy fra motorferdselen kan redusere turopplevelsen for andre 
brukere. Det settes vilkår om at transportbruken begrenses til det høyst nødvendigste og kjøring på 
bæresvake områder skal unngås. Søker vil også kunne pålegges å rette opp skader som oppstår. 
Området er også viktig for reinbeitedistriktet Spalca og andre distrikt flytter reinen gjennom området 
i løpet av høsten.  Ferdselen er forstyrrende på reindrift både i forbindelse med flytting/sanking og 
med tanke på reinens bruk av området. Spalca er orientert om søknaden, men det er ikke kommet 
tilbakemeldinger innen fristen som ble satt for tilbakemeldinger. Det er likevel kjent fra tidligere 
dialog at aktiviteten er uheldig for reindrifta i området. Andre distrikt som trekker forbi området er 
ikke forespurt, men det forventes at det tas hensyn til dem når reinen flyttes forbi området.  
 
I forhold til sakens omfang, og med tanke på at det er en midlertidig forstyrrelse, så er 
kunnskapsgrunnlaget er godt ivaretatt, og det er lite sannsynlig at det ytterligere kartlegginger ville 
påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke til anvendelse i denne saken. Omsøkt 
transport er nokså omfattende, men dersom det tas nødvendige hensyn så vil det medføre en relativt 
liten miljøbelastning og den tjener et særskilt nytteformål. Søker må likevel ta alle mulige hensyn for 
å begrense skaden jfr § 12, herunder bruke utstyr og ha et driftsopplegg som begrenser skaden mest 
mulig. Krav om opprydding av skade kan også bli aktuelt jfr. § 11.  
 
Kommunen vurderer at tiltaket er innenfor regelverket, og det vil være åpning for å innvilge 
søknaden.  
 
Myndigheten til å behandle søknader om dispensasjon etter motorferdselforskriftens § 6 ligger 
hos Teknisk utvalg. De har møte ca. 5 ganger i året. Søknaden kom inn etter at utvalget hadde 
avviklet siste møte før sommeren. Vi har imidlertid en bestemmelse i delegasjonsreglementet at 
leder for utvalget kan behandle saker som ikke kan vente til neste møte. Søknaden er derfor 
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forelagt for leder av utvalget og vedtaket er gjort i samråd med ham. De seinere årene har det 
vært behandlet en rekke enkeltsøknader om motorisert ferdsel i forbindelse med dette prosjektet. 
For å få en helhetlig behandling, og for å begrense det administrative arbeidet kunne det være 
ønskelig om det ble utarbeidet en helhetlig plan for motorisert ferdsel ved eventuelle framtidige 
søknader og at dette kunne vedtas samlet.   
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune EMX 
Exploration tillatelse til bruk av snøscooter, ATV og bil for transport av personell og utstyr i 
forbindelse med letevirksomhet og undersøkelser av mineralforekomster i fjellet mellom Kjækan og 
Badderen.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Transport inn til leteområdet skal foregå langs traktorveg/etablert 
kjørespor fra Badderen eller fra Kjækan og opp til leteområdet. Traseer er 
vist på kartet i saksutredningen. Vintertransport med snøscooter gjelder i 
tillegg i terrenget innafor leteområdet. 
 

Personer: Dispensasjon gjelder kun ansatte EMX Exploration Scandinavia, Eurasian 
Minerals og Boral Metals og eventuelle kontraktsfesta underleverandører. 
Alle skal kunne legitimere ansettelse eller kontraktsfestet tilhørighet til 
prosjektet.  
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil fire stk. ATV, fire stk snøscooter og en bil.   
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 08.07.2019 og fram til 31.12.2019 
Av hensyn til reindrifta så oppfordres det til at mest mulig av aktiviteteten 
gjennomføres så seint på året som mulig.  

Antall turer Det er ikke satt et tak på antall turer, men det forutsettes at ferdselen reduseres til at 
absolutt minimum og dette vilkåret skal praktiseres strengt for å minimalisere 
markslitasjen og forstyrrelser av naturen. 

Spesielle vilkår Det skal tas hensyn til beiting og reinflytting. 
Spalca reinbeitedistrikt skal orienteres i forkant om all aktivitet i regi av prosjektet. 
  

 
 
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: 
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Søker viser til et transportbehov i forbindelse med næringsvirksomhet. Alternative løsninger 
synes å være vanskelig.  Konsekvensene er relativt små da mesteparten av ferdselen foregår etter 
traktorveg og godt etablerte kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Reinpolitiet avdeling Storslett    
SNO-Avdeling Storslett    
Spalca reinbeitedistrikt    

 



Kvænangen Postmottak

Fra: Åsmund Austarheim
Sendt: mandag 26. august 2019 10:02
Til: Kvænangen Postmottak
Emne: FW: Orientering om  klage på vedtak om bruk av ATV
Vedlegg: Vedr søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport  -  EMX

Exploration.docx; Orohatplana -2019.pdf

Til registrering sak 19/3

From: Åsmund Austarheim
Sent: Monday, August 26, 2019 10:01AM

To: David Maher <DMaher@broncocreek.com>; Elisabeth Sanne <esanne@geode.no>; David C. Ettner

<ettner@geode.no>

Cc: Spalca Reinbeitedistrikt (33spalca@gmail.com) <33spalca@gmail.com>

Subject: Orientering om klage på vedtak  om  bruk av ATV

Hei

Spalca reinbeitedistrikt har sendt inn klage på vedtaket  om  bruk av ATV i forbindelse med undersøkelse av

mineralressurser i Kvænangen. Klagen følger vedlagt.

Klagen vil behandles i førstkommende møte i teknisk utvalg som er satt på planen 19. september.

Forvaltningsloven  §  33 sier følgende om forberedelse av klagesaksbehandling:

Når noen reknes som motpart  i saken  skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, jfr. likevel §

16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten ved brev, skal kopi av

klagen vedlegges med mindre parten etter § 19kan nektes adgang til den.

Det sendes herved varsel om klagen og vi ber om eventuell tilbakemelding innen 10. september.

Forvaltningsloven  §  42 sier følgende: Underinstansen, klageinstans eller annet overordnet organ kan

beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Kvænangen kommune gjør ikke vedtak om utsatt virkning i dette tilfellet. Det er vurdert at gjennomføring

av vedtaket i denne perioden ikke medfører stor og irreversibel skade. DVS dispensasjonen kan benyttes

inntil klagen er avgjort. Det vises i denne sammenheng til vilkårene i vedtaket om aktsomhet, hensyn,

omfang og trasevalg. Gjennom klagesaksbehandlingen kan kommunen som underinstans endre vedtaket

eller opprettholde vedtaket. Dersom vedtaket endres vil det regnes som et nytt vedtak med ny klagerett.

Dersom vedtaket opprettholdes vil saken sendes til Fylkesmannen for videre klagesaksbehandling.

Beste helsing

Åsmund Austarheim
Konsulent landbruk og utmarksnaering
Tlf 77778845

www.kvcmanqen.kommune.no
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From: Rbd 33 Spalca [maiIto:33spalca@gmail.com]

Sent: Friday, July 19, 2019 1:43 PM

To: Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@§<vanangen.kommune.no>

Subject: Vedr dispensasjon fra motorferdselloven for transport i forbindelse med mineralundersøkelser - EMX

Exploration

Vedlagt følger  distriktets  anke i  saken

mvh

Anders  Isak A Skum

[Side #]



Orohat 33 Spalca

9520 Guovdageaidnu

19.07.19

Kvænangen kommune

Næring, utvikling og teknisk

9162 Burfjord

Vedr dispensasjon fra motorferdselloven for transport i forbindelse med
mineralundersøkelser - EMX Exploration

Bakgrunnsopplysninger:
EMX-Exploration AB har søkt om tillatelse til bruk av ATV og bil til frakt av utstyr
og mannskap i forbindelse med undersøkelser av mineralforekomster i fjellet mellom
Badderen og Kjækan. Det søkes om tillatelse fra 1. juli og ut året. Søknaden gjelder

bannarkstransport og eventuelt bruk av snøscooter på slutten av året. Det søkes om å
benytte traseene opp fra  Kj ækan og fra Badderen. På bannark søkes det bare om å få
lov til å kjøre på de to veiene opp til Gamdalen og opp til og Det er bare fra Badderen

det er aktuelt å benytte bil. Det søkes om å kunne benytte inntil 4 kjøretøy. Planene for
årets feltarbeid er ikke lagt i detalj, så det er derfor levert en forholdsvis åpen søknad.

Foreløpig oppgitt transportbehov:
- 8. juli planlegges det en visningstur med samarbeidspartnere/annet finna som skal
skal involveres i prosjektet.
- Reparasjon og utbedring av terrengskader etter arbeidet med prøveboring som ble
utført på seinhøsten  2018.  Dette arbeidet utføres med lett redskap av Artisk geotek As.
Det er derfor ikke nødvendig med kjøring utenfor.  I  tillegg så ønskes det tillatelse til å

benytte motorisert transport dersom det blir aktuelt med videre kartlegging i år.
Kj øretrase og undersøkelsesområde er vist i kartet. Traseene følger de gamle
gruvevegene og benyttes også til offentlig snøscooterløype på vinteren samt at det
foregår noe bannarkstransport i forbindelse med reindrift, transport til hytter og

Statnett sine arbeider med ny høyspentlinje.

Kvænangen kommune har gitt dispensaj on fra motorferdselloven og gitt tillatelsen for
inntil fire stk.  ATV, fire stk snøscooter og en bil. Tillatelsen er gyldig fra 08.07.2019
og fram til  31.12.2019

I  Vedtaket sier Kvænangen kommune at av hensyn til reindrifta så oppfordres det til at
mest mulig av aktiviteteten gjennomføres så seint på året som mulig.

Spalca reinbeitedistrikt skal orienteres i forkant om all aktivitet i regi av prosjektet.

Reinbeitedistriktet vil herved klage på vedtaket.

Reinbeitedistrikt  33 Spalca  går imot all ferdsel med motorkj øretøy på bannark og denned
også denne søknaden.

Orohat/ Rbd  33  Spa/ca
Anders lsakA Skum, ovdao/mmosí/ formann tlf: 97133992
Beazedievvá 11
9520  Kautokeino e-poasta/ e-post: 33spa/ca@gmail. com



Orohat  33 Spalca

9520  Guovdageaidnu

Reinbeitedistriktet har i distriktsplanen, jfr vedlagt plan, vedtatt at barmarkskjøring skal

reduseres til det minimale, og vi prøver å redusere barmarkskjøringa så langt som mulig. På

bakgrunn av dette vil evt barmarkskjøring være mot våre prinsipper, og kan overhodet ikke

aksepteres.

Alle inngrepene i distriktet medfører at distriktet ikke kan drive sin virksomhet optimalt og

på tradisjonelt vis.

Med hilsen

Anders Isak  A  Skum

formann

Vedlegg: Orohatplána  2019  (Distriktsplan  2019)

Orohat/ Rbd 33 Spa/ca
Anders Isak  A Skum,  ovdao/mmo§/ formann tlf:  97133992
Beazedievvá 11

9520  Kautokeino e-poasta/ e-post: 33spalca@gmail. com



Orahatplána

33-Spalca

Dohkkeheapmi: Orohatpléna lea dohkkehuvvon lasáhusaiguin  Ö  1.4 ja  ä  1.5 Vuolde (leat

merkejuvvon ruoksadin plánas).



1.0 BESKRIVELSE AV DISTRIKTET

1.1 Administrative forhold og organisering

Etter  §  2 i reindriflsloven skal det samiske reinbeiteområdet deles inn i reinbeiteområder og
reinbeitedistrikter. Reinbeitedistrikt 33  -  Spalca ñkk sine nåværende grenser vedtatt i
departementet. Distriktsgrenser er inntegnet på arealbrukskart.
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33—Spa1ca tilhører midtre sone i Vest-F innmark reinbeiteområde. Distriktet ligger i Kvænangen

kommune.  I  nord grenser distriktet mot havet, i øst mot reinbeitedistrikt 40-Orda, i Vest mot

reinbeitedistrikt 34-Abborassa og i sør mot Kautokeino kommune.

Distriktet består av 4 vintersiidaer, med til sammen 17 siidaandeler, fordelt henholdsvis på

Bals/Skum- (5 siidaandeler), Bæhr- (2 siidaandeler), Sara- (5 siidaandeler), og Skumsiida (5
siidaandeler).
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1.2 Beite- og driftsforhold

Distriktet benyttes på tradisjonelt vis, slik det gjennom tidene er brukt. Sommerbeiteområdet har et

totalt areal på 591 km2. Arealbrukskartene viser sommerbeiter, og vår-/høstbeiter.
Kalvingsområdene er av stor betydning for reindriften og er inntegnet på arealbrukskart.

Som vårbeite for distriktet benyttes hele sommer- og høstbeiteområdet. Sommerbeite er innenfor

Spalcas tildelte grenser. Høstbeiteområdet er fra Öábardasjohka i sør til Láhku i nord. Alle siidaer

har vinterbeite fra Soahtefielbmá og Mierojávri i vest til Skiehööanjohkagiera i øst.
Om høsten foregår skilling i skillegjerdet ved Sállejoganjálbmi.

Naturgeografiske forhold fremgår av beitegransking foretatt i distriktet på 1970 tallet.

1.3 Flytteleier

Flytteleier er inntegnet på kart. Disse er særlig viktige for reindrifta og har særskilt vern etter
reindriftsloven.

Gjerdet sør for Váidejávri, fra Öuoigalanoaivi og nord, er satt opp lenger vest enn det
distriktsgrensen tilsier. Dette medfører at merkegj erdet og den naturlige trekk- og flytteleien er
utestengt/sperret ut fra distriktet. Ut fra dette må oppsatt gjerde flyttes og settes opp langs
distriktsgrensen. Dersom gjerder er til ulempe for reindrifta, må gjerdene flyttes. Trekk- og

flytteleier er tegnet inn på kart, med unntak av flytteleier på høst- og vinterbeite. Distriktet jobber

med å kartlegge disse og venter på at reindriftsforvaltningen blir ferdig med disse kartene.

1.4 Anlegg og motorferdsel

Sommerboplasser, gjeterhytter, sperregjerder, arbeidsgjerder er markert på kart.

Distriktets høstskillegjerdeanlegg er ved Sállejoganjálbmi. Ved Sneöetgorsa har distriktet et gjerde
som benyttes til merking om høsten. Skilling av slaktedyr foregår enten i høstskillegjerdet eller i
Mieron. Distriktet har 4 gjerder som benyttes i forbindelse med merking av kalver; på Baddereidet,

ved Heisojávri, ved Öuolbmajávri, på Riehttebuolååat. I tillegg er det arbeidsgjerder på følgende

steder: Váidejárnjárga og Bredbuktnes.

De nye sperregjerdene medfører mindre sammenblanding med andre distrikter, dette igjen medfører

en mer økonomisk og økologisk benyttelse av beitearealer.

Distriktet benytter snøsoootere, firehjulinger og tohjtilingei' til bruk i reindrifta. l tillegg bruker man

fly/helikopter/båt som fremkomstmiddel. Distriktet ser det som 'absolutt nødvendig at
lnarrrlztrkslijøririg reduseres til det minimale., på bakgrunn av dette jobber distriktet for å redusere

barinarkslgjørin ga så langt som mulig. Distriktet benytter derfor gamle og eksisterende ”veier”
(inadij at). I forbindelse rned gjeting, samling og flytting Ina”: det nødvendigvis også lgjøres utenom.

de nevnte veier.

Distriket er negative til evt dispensasjoner for barinarkskjøring, da disse vil vaere stikk i strid med
våre prinsipper om redusert barinarkskjøring.

I verneområder i Kvænangsbotn, benyttes firehjulinger/tohjulinger i forbindelse med gj eting og
reparasjon og vedlikehold av gjerder. På vestsiden av Kvænangselva begrenses motorferdselen til

kjøring langs gjerdene.
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1._5 Inngreg i reinbeitedistriktet

Krafflinjer
Spalca er gjennom tidene blitt belastet med ulike inngrep og forstyrrelser. Det er bygget tre store

kraftlinjer gjennom distriktet, den siste er en monsterkraftlinj e KV420. På grunn av

kraftlinjeutbygging ble det bygget anleggsvei gjennom distriktet til Bákteöahca. Denne veien

benyttes til alminnelig fritidsferdsel og etter hvert også av reineiere fra andre reinbeitedistrikt, med

de ulemper dette medfører.

Rester etter gruvedrift

Flere plasser i distriktet har det vært drevet gruvedrift. Rester av gruveanleggene, bl.a. store
gruveganger som ikke er tettet, står igjen etter at drifta er nedlagt. Disse utgjør en fare både for rein

og reindriver og ellers alminnelig ferdsel. Distriktet mener at Kvænangen kommune og de som drev
gruvene er ansvarlige for å rydde opp og tette igjen gruvegangene.

Gjerder og anlegg

Spalea ligger i en kommune der mange bønder har avsluttet sitt gårdsbruk. Gamle og avlagte gjerder

(nettinger og piggtråd) ligger fortsatt rundt om i terrenget, og utgjør en stor fare for rein, andre
husdyr og vilt, og ellers alminnelig ferdsel. Gjerdene er selvsagt til stor ulempe for reindrifta i

distriktet. Kvænangen kommune har avtalt med distriktet om fjeming av gamle gjerder.

Det er mange hytter/gammer i distriktet, både lovlige og ulovlige. Distriktsstyret har flere ganger

tatt dette opp med Kvænangen kommune og også med reindriftsadministrasjonen, og bedt om at

ulovlige hytter/gammer må rives, uten at dette er blitt tatt til følge.

Veiutbyggínger m.m

Autovern og snøskjermer langs fylkes- og riksveiene er ofte til hinder for reinens naturlige ferdsel.

Vegvesenet og reinbeitedistriktet har blitt enige om endringer og utbedringer av de oppsatte

snøskjermer og autovern.

I tillegg er det mange nye plantefelt i Kvænangen, noe som er til hinder for ferdsel, både flytting og

fri ferdsel. Plantefelt tar store arealer, og distriktet vil i fremtiden holde en mer restriktiv linje i

forhold til disse. Hittil har ikke distriktet fått være med i planlegging av det ovennevnte, og

distriktet ser det som svært viktig at reindrifta får komme med i arealplanarbeidet i Kvænangen

kommune. Distriktet skal være høringsinstans i forbindelse med nye veiutbygginger og eventuelle

endringer av eksisterende veier og anlegg.

Gjermomflytting

Flere distrikter flytter gjennom Spalca både vår og høst. Dette medfører store belastninger på beitet,
særlig pga. at noen distrikter/siidaer benytter Spalca som vår-, høst- og senhøst (skábma) beite.

' Det blir stort press på distriktet pga andre distrikters gj ennomflytting til indre Troms, som skjer ved

at pramming foregår til/fra vårt distrikt. Dette gjelder distrikter fra vestsiden av Lyngenfjorden som

har hatt tradisjonelle vinterbeiter i Sverige i Maunovuopmi, iht beitekonvensj onen. Dette bør også
bli gjeldende i den kommende beitekonvensjonen.
Distriktet mener at disse distriktet ikke har rett til å flytte gjennom vårt distrikt, da de har

vinterbeiteområder i Troms, som tilhører de aktuelle distrikter. Gjennomflyttingsavtalene som er
laget med de distrikter som har gjennomflytting, blir ikke overholdt til enhver tid, og dette igjen
skaper misnøye blant reineieme i Spalca. Sedvanemessige- og avtalte flytteleier blir ikke benyttet,

og flytting foregår der det passer den enkelte. Distriktet er imot ulovlig gjennomflytting. Alt dette
for å unngå unødig beitebelastning i Vest—Finnmark.

Andre distrikters flytting over Éáikavárri i Kvænangen kommune inngår ikke i
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gjennomflyttingsavtalen. Dette tas opp med de distrikter som ikke overholder avtalen.

Ginalvárri skal ikke brukes som flyttevei av distrikter fra Oarjjabealli, da disse tradisjonelt har sine

flytteveier på sørvestsiden av Biedjovággiveien.

F rítíds/gøring og dispensasjoner

Distriktet er plaget av mye ferdsel i reinbeiteområdet, spesielt er dette forstyrrende i kalvings- og
brunsttida. Den store ferdselen, en god del av dette ulovlig motorisert ferdsel, både i sommer-, høst-,
vinter- og vårbeiteområdet, skyldes hyttebygging, rypejakt, elgjakt, turisme.

Fritidskjøring i kalvings- og parringsområdene oppleves som et ekstra stort problem. Det synes som
om dispensasjon både på barmark og om vinteren stadig øker. Selv om kalvingsområder og

brunstområder er særskilt vernet etter reindriftsloven, fortsetter kommunene med åpne
scooterløyper også i kalvingsområdene. Kommunene må samarbeide mer med reineiere/siidaer, når

det gjelder dispensasjoner, slik at det blir klare regler for utdeling av dispensasjoner.

Både Kautokeino og Kvænangen kommune har vært for raus med dispensasjoner og dette uten å
kontakte berørte reinbeitedistrikt. Dette er til ulempe for vårt reinbeitedistrikt, og er forstyrrende for
både reinflokkene og reindriftsarbeidet. Distriktet ser det som nødvendig at kommunen reduserer
dispensasjoner betraktelig, og videre holder en restriktiv linje når det gjelder dispensasjoner. Evt.
åpne løyper utover 05.05 må tilpasses beitetider i de ulike områdene. Forstyrrelser i parringstida kan
ikke aksepteteres, dette gjelder spesielt i tiden fra 15.09 og utover.

Fritidstrafikk medfører mye søppel ved og rundt fiskevannene, ved siden av løypetraseer og

forøvrig der det gis dispensasjoner. Kommunene må påse at det ryddes i de forannevnte områder.

Videre medfører det nedtråkking av beitet ved løypene og ved/rundt vannene. Distriktet krever at all
fritidskjøring med scooter /motorisert ferdsel, etter 05.05 forbys med hjemmel i lov.

Ut i nord

Ut i nord har satt opp mange organiserte turløyper i Spaleas reinbeiteoniråde. All den tid det er
organiserte turer medfører dette mye trafikk og forstyrrelser for reinen. Mange av løypene er satt til

de høyeste toppene der reinen har naturlige avkjølings-/lulteoirirå-zie.
Det har tlessverre vist seg at hunder ikke holdes i lnånd, og har skremt reinen, spesielt i

kalvingsområdet.

Lov om reindrift § 65 “Ferdsel i område hvor rein beiter” sier helt klart at rein ikke skal

forstyrres/tirrves unødvendig bla. under beiting, kaiving, brunst  mm
For å Linngå videre konflikter, mi: Nord-Troms friluftsråd og koinmunen være i dialog med
reinbeitedistriktet ifm med allerede opprettede iøyper og evt nye løyper.

Alle inngrepene i distriktet medfører at distriktet ikke kan drive sin virksomhet optimalt og på
tradisjonelt vis. All denne forstyrringen medfører at distriktsstyret og distriktets medlemmer bruker
mye tid på saker som angår arealvern.

E Rovdyr og rovdyrtap

Distriktet har hatt store tap og merarbeid pga skade voldt av fredet rovdyr og ørn.

Det er observert mye jerv og andre rovdyr i både vår-, sommer-, høst- og vinterbeiteområdet. I
tillegg er det store mengder med kongeørn i området. Det finnes også mye havørn. Det er
dokumentert jerv og ynglinger midt i kalvingsområdet.

Reineierne opplever dokumentasjon av rovvilttap som meget vanskelig, i mange tilfeller umulig.
Dette fordi reineiere under normale omstendigheter ikke ferdes inne i reinflokken, spesielt ikke
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under kalvingen, for ikke å forstyrre flokken. Dessuten virker det som Statens naturoppsyn sjelden
tar seg tid til å komme ut i felten for å registrere rovvilttapet, selv om reineieme ringer og melder fra

om tap.

1.7 Produksjon, reintall og vektstruktur

Produksjonen i distriktet er høyt. Gjennomsnittsvekta på slaktedyr har vært stabilt, de senere år noe

økende.

Slakting gjennomføres etter brunst.

Mye rovdyr virker forstyrrende på reinen, noe som igjen påvirker vekten på rein.

2.0 FRAMTIDIG  UTNYTTING AV  DISTRIKTETS SAMLEDE BEITERESSURSER

2.1 Gjerder og anlegg

Distriktet har satt opp sperregj erde i Bada-ávíi, dette ble gjort i løpet av sommeren 2000.Gjerdet er
forlenget sommeren 2013. Distriktet ser at gode sperregjerder medfører mindre sammenblandinger
med distrikt 34 — Abbor2'1§§a, og er med på å redusere merarbeid og driftsutgifter for distriktet.

I tillegg planlegger distriktet å sette opp gjerde langs distriktsgrensen mellom Orda og Spalca.

2.2 Tidligslakting

Distriktet planlegger organisering av tidligslakting, og er i planleggingsfasen av slakteanlegg i

Ginalvárriområdet eller andre aktuelle områder i nærheten av bilvei.

2.3 Utnyttelse av beitearealer

Som punkt 1.5, 6.  avsnitt sier, er distriktet sterkt belastet med at andre siidaers gjennomflytting.

Distriktet må få disponere sitt reinbeitedistrikt til eget bruk, og dermed kunne planlegge fremtidig

utnytting på beste måte og til beste for distriktets reineiere. Ved å utnytte beitearealene i distriktet

slik distriktet selv ønsker det, vil det bli optimal utnyttelse av beiteområdet.

Distriktet er etter hvert mer og mer plaget av inngrep i beitearealene, noe som er til direkte hinder
for utøvelse av vår drift. Dette gjelder bla. flytteveien til Báh`njárga (Klubben og Beaski) som er
sperret av et stort plantefelt og et område dyrket mark som er inngj erdet. I tillegg er det satt opp
store snøskjerrner langs E6 på Baddereidet. For å kunne drive vår reindrift, ser vi det som
nødvendig at plantefeltet reduseres/ryddes noe, og at inngjerding av dyrkete områder ikke skal være
til hinder for reinens naturlige flyttevei.

Gamle og avlagte gjerder i Kvænangen Æ rives, da disse er til direkte hinder for utnyttelse av
beitearealene.

Jakt i brunsttida forbys.

I forbindelse med fremtidig utnytting av arealene innen distriktets beiteområde, bør man vurdere
hvorvidt inntekter og/ eller tildeling av elgvald, skal tilfalle staten eller om ikke dette i første rekke
bør tilfalle reinbeitedistriktet og dets medlemmer.

2.4 Rovdyrplage

Reduksjon av rovvilt vil redusere de store tapene, og distriktet ser derfor fellingstillatelse av rovvilt
som en nødvendighet. Det må jobbes for å få rovdyrfrie kalvingsområder.
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Videre planlegging synes meningsløst når rovdyrtapene er blitt så store og omfattende, at

mesteparten av slaktedyrene går med til å fore rovdyr. Slik rovdyrskadeutviklingen er blitt, tyder det

på at rovdyrbestanden er kraftig økende.

All den tid erstatning for rovdyrskade ikke dekker det egentlige tapet, jfr. erstatninger til jordbruket,

ser vi ingen annen utvei enn å jobbe for å få fjernet alt rovdyr.

2.5 Arealbrukskart

Arealbrukskart er ikke endelige og kartet alene har ikke rettsvirkning!
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/3 -126 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 11.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
52/19 Teknisk utvalg 19.09.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdsellova for transport av skilt til sikring 
av gruvegang 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av ATV for transport av skiltmateriell til gammelgruven på Kjækanfjellet.  
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Moa til Gammelgruva. Trase er 
vist på kartet i saksutredningen.   

Personer: Tillatelsen gjelder Harald Kristiansen 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i 2019.  
Antall turer Tillatelsen omfatter 1 tur. Dato skal inntegnes her………………………………..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: 
Det skal transporteres tungt materiell til sikring av farlig gruvegang på oppdrag for offentlig 
myndighet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte 
kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Harald kristiansen søker om å få benytte ATV for transport av tre stk skilt som skal settes opp for å 
markere en åpen gruvesjakt på Kjækanfjellet. Tidligere sikringsarbeider på gruva har forvitra og i 
dag står det ei åpen sjakt ned i bakken. På vinteren kan den snø delvis igjen, men det er fare for å gå 
gjennom snødekket. Det er derfor behov for sikring av anlegget. Som strakstiltak så har direktoratet 
for mineralforvaltning, som ansvarlig myndighet for gamle gruver, bedt om hjelp til å få satt opp 
skilt som markerer gruva. Harald Kristiansen har tatt på seg jobben med å sette dem opp. Det skal 
settes opp tre skilt montert på solide stålrør, og det er derfor behov for å transportere dem opp på 
fjellet.  
 
 Ferdselen skal gå etter den gamle gruveveien. Trase er markert i kartet.  

 
 
Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader 
og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 
 
 



Når søknaden gjelder kjøring på barmark, vil det ha betydning om kjøringen kan skje langs veg 
som regnes for utmark etter lovens § 2, etter opparbeidet trasé og lignende. På den måten vil 
motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv.  
 
 
Forholdet mellom grunneier og den som kjører i utmarka er et privatrettslig forhold som ikke 
reguleres av motorferdselloven. Motorisert ferdsel inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan 
nekte slik ferdsel. Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse før det kjøres der man 
ikke selv er eier. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 

Vurdering 
Dispensasjon etter forskriftens § 6 skal bare gjelde for unntakstilfeller og søkeren må ha et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring. Det er vist til behov for transport i forbindelse 
med sikring av gruvegang. Tiltaket foregår i samråde med kommunen og direktoratet for 
mineralforvaltning. Det er et unntakstilfelle, og dekker et særlig behov som ikke kan dekkes på 
annen måte. Det skal kjøres etter eksisterende traktorveg, og dermed vil ikke kjøringa medføre 
nye sporskader.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til sporskader, støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av  
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter i det aktuelle området. Det skal kjøres på barmark så det er fare for skade på 
vegetasjonen. Den samme området benyttes mye til friluftsliv. Støy fra motorferdselen kan redusere 
turopplevelsen for andre brukere og store sporskader oppleves som negativt. Kommunen vil derfor 
presisere at kjøring kun skal skje langs eksisterende vei og godt etablerte kjørespor og at 
transportbruken begrenses til det høyst nødvendigste.  
 
I forhold til sakens omfang så er kunnskapsgrunnlaget er godt ivaretatt og det er lite sannsynlig at 
det ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke til 
anvendelse i denne saken. Transporten omfatter en liten miljøbelastning og den tjener et særskilt 
nytteformål. Den utgjør derfor en liten del av den samla belastninga som økosystemet utsettes for og 
vil ikke skape presedens som vil føre til økt bruk av motorisert ferdsel.  
 
Området er sommerbeite for rein, og er et sentralt område for spalca reinbeitedistrikt. 
Transporten gjøres seint på året og omfanget er svært begrenset. Konsekvensene for reindrifta er 
derfor ubetydelige.  
 
 
 



1

Åsmund Austarheim

Fra: harald kristiansen <h_a_kristiansen@hotmail.com>
Sendt: fredag 6. september 2019 23:27
Til: Åsmund Austarheim
Emne: Søknad om dispensasjon ifra lov om motorisert ferdsel i utmark.

Søker om kjøretillatelse langs gruvevei til F-gruven ved Gammelgruve-humpen. Enkeltur for 
transport av skilt med stolpe(3 stk). Totalvekt på ca 50 kg. Skiltene varsler farlige gruveåpninger. 
Åpen lodrett sjakt på 50 meter,som mangler all form for sikring. 
 
Harald Kristiansen 
 
Skaff deg Outlook for Android 
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 34/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/240-3 1285/2019 600 16.05.2019 

 

1943/14/36. Tillatelse- Vedtak tilbygg 

 
Saksopplysninger 
Storeste entreprenør as (org.nr 998056519), søker på vegne av tiltakshaver Andrea Berge Kaasen 
om byggetillatelse for oppføring av tilbygg. Dette på GNR/BNR 14/36. Eiendommens adresse er 
Burfjorddalen 126, 9161 Burfjord. Tilbygget har et BYA på 70.5m². 
Det søkes videre om dispensasjon fra TEK 17 for tiltak på eksisterende byggverk, balansert 
ventilasjon, radonsperre og for kontroll på tiltaksklasse 1. Helhetlig oppgradering på eksisterende 
bygningsmasse er ikke planlagt/forutsatt. 
 
 
 
 
Vurderinger/ begrunnelser for vedtaket: 
 
Nabovarsling  
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet.  
 
Sikringstiltak ved byggearbeid  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett 
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4, andre ledd 
 
Byggegrunn/miljøforhold 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra 
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no).  
Minner om krav til radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
Byggeteknisk forskrift TEK 17 § 13-5. 

http://www.ngu.no/
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Planstatus/dispensasjon  
Lokaliseringen for tiltenkte oppføring av tilbygg er tiltenkt innenfor fradelt areal til boligformål. 
Det søkes om dispensasjon fra TEK 17 for tiltak på eksisterende byggverk, balansert ventilasjon, 
radonsperre og for kontroll jamfør tiltaksklasse 1.  
Det anses å være uforholdsmessige store kostnader ved å tilpasse eksisterende byggverk til 
dagens krav. Tiltenkte tiltak gjelder oppføring av tilbygg, hvorpå helhetlig oppgradering av 
eksisterende bygg ikke er tiltenkt. Kvænangen kommune stiller seg imidlertid positiv til fritak for 
eksisterende bygg, balansert ventilasjon og kontroll jamfør tiltaksklasse 1- sistnevnte i henhold til 
lufttetthet.  
 

 Det gis herunder IKKE fritak for tiltak gjeldende uavhengig kontroll for 
våtrom/fuktsikring, dette jamfør Sak 10 §14-2.  

 Det gis herunder IKKE fritak fra radonsperre, dette jf. krav til radonsperre mot grunnen i 
bygninger beregnet for varig opphold jfr. Byggeteknisk forskrift TEK 17 § 13-5.  

 
 
Atkomst/avkjørsel 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer. 
  
Vannforsyning og avløp  
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2. Tiltaket gir ingen endringer.  
 
 
 
Naturmangfold 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at 
naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser 
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»  
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
 
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
Tiltaket er et tilbygg på allerede opparbeidet tomt/område avsatt til boligformål. 
 
 

http://www.miljostatus.no/
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Reindrift 
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (tromsatlas.no). Det omsøkte tiltaket ligger ikke 
i område for årsbeiter/trekklei eller gjerder og anlegg. 
 
 
Kultur- og fornminner 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no).  
Det er ikke registrert freda kulturminner som berøres av den omsøkte boligtomten. Dersom det 
under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet 
i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Side 3 av 3 Troms 
Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 § 6-2). 
 
 
Avfall  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.  
 
 
Dokumentasjon ved tilsyn  
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.  
 
 
Anmodning om ferdigattest 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.  
 
 
Bortfall av tillatelse 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 
 
 
Vedtak: 
 

 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis Andrea Berge Kaasen  
byggetillatelse til oppføring av tilbygg på eiendommen 1943/14/36 i Burfjorddalen. 

 
 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 og § 31-2, dispenseres det i fra TEK 17 

vedrørende tiltak på eksisterende bolig. 
 

 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 og Tek10 § 13-2, dispenseres det fra 
oppføring av balansert ventilasjon. 
 

 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §19-2 og 24-1, samt i henhold til  
Sak. 10. §14-5, dispenseres det fra uavhengig kontroll av lufttetthet. 

 

http://www.kulturminnes%C3%B8k.no/
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Merknader  
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskriftenes krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystem på plass. 
 
Ansvarlig søker skal sikre at helhet, kontroll og grensesnitt er ivaretatt. Samordningsfunksjonen 
innebærer også å sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom ansvarlig prosjekterende og 
ansvarlig utførende. Han er ansvarlig for at det foreligger ansvarsdekning og tilhørende 
erklæringer om ansvarsrett. Ansvarlig søker skal gi oversikt over ansvarsfordelingen i 
gjennomføringsplanen. Jf. § 12-2 SAK 10. 
 
For denne søknaden vil det tilkomme følgende saksbehandlingsgebyr:  
 
Søknad med krav til ansvarsrett PBL § 20-1. 5000,-  
Dispensasjon PBL § 19-2. 1000,- 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Andrea Berge Kaasen Burfjorddalen 126 9161 Burfjord 

 



 

Kvænangen kommune  
Brannvesenet 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
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SØRSTRAUMEN HANDEL AS 
 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 36/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/9-6 1325/2019 M77 23.05.2019 

 

1943/Svar på søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer 
Sørstraumen Handel AS 

 
Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.  
 
Vurderinger:  
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.  
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Vedtak:  
Søknad om tillatelse til oppbevaring/handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  
2019 innvilges.  
 
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages til teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
Avdelingsleder forbyggende 
Direkte innvalg:  
E-post: bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
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Elin Rosita Josefsen 
Kvænangsveien 2639 
9162  Sørstraumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 73/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/292-50 2155/2019 F17 23.08.2019 

 

Forespørsel om boligtomt i Sætra byggefelt 

 
Saksopplysninger:  
 
Elin Rosita Josefsen søker om tomt i Sætra boligfelt. Tomta er på ca. 1,3 dekar. 
Omsøkte tomt ligger mellom gnr 28 bnr 55 og gnr 28 bnr 83. 
 
Kommunestyret har satt følgende krav i sak 32/2012 for tildeling av gratis tomt i kommunale 
boligfelt: 
 
Søker må være registrert i folkeregisteret som bosatt i Kvænangen eller dokumentert med 
flyttemelding til Kvænangen kommune.  
Søker må benytte bolig som helårsbolig.  
Ved tildeling av tomter gis en absolutt oppstartfrist på 1. år, om fristen ikke overholdes går tomten 
tilbake til kommunen.  
Søker må selv betale tinglysingsgebyr og skjøte, samt tilknytning til vann og avløp, kart og 
oppmålingsgebyr.  
Tomten vil ikke bli skjøtet over før kommunen ser at byggeprosjektet er en realitet.  
 
Gjeldende gebyrsatser 2019 (eks. mva)  
Kart og oppmålingsgebyr kr. 17 000,-  
Tinglysingsgebyr/ skjøte kr. 1 050,-  
Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannledning kr. 12 731,40  
Engangsgebyr for tilknytning til kommunal avløpsledning kr. 19 716,90  
Videre tilkommer årlige eiendomsgebyrer og renovasjonsgebyr. 
 
Søker gjør oppmerksom på at tomta og området er tettvokst av skog, slik at det er ikke utsyn, og 
det vil være ønskelig å felle skog for å få utsyn. Da feltet ble etablert i 1984, så var det ikke skog 
i området, noe som er kommet med årene. Kommunen har samtykket i at det ved bygging gis 
tillatelse til å felle skog for å ivareta utsyn.  
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Videre spørres det om grunnforhold, drenering mm. 
Her kan det orienteres om at det ble foretatt en dypdrenering i nordøstre del av boligfeltet for 
flere år tilbake. Hva grunnforhold angår, så har vi ikke oversikt for nevnte tomt. 
 
Alta kraftlag har en høyspent- og fiberkabel som går forbi tomta, og bort til eksisterende 
høyspentlinje.  
 
Vurderinger: 
Se saksopplysninger 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Kommunestyrevedtak sak 32/2012 tildeles Elin Rosita Josefsen tomt i Sætra boligfelt 
til bygging av bolig. Tomta ligger mellom gnr 28 bnr 55 og gnr 28 bnr 83. Det gis en absolutt 
oppstartfrist på 1. år for oppstart, om fristen ikke overholdes går tomten tilbake til kommunen. Videre 
forutsettes det at krav satt av Kvænangen kommunestyret i sak 32/2012 oppfylles. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Åsmund Farstad     Eirik Losnegaard Mevik 
Avd.ing. anlegg  Ordfører 
Direkte innvalg: 77 77 88 43  Direkte innvalg: 77 77 88 02 
dag.farstad@kvanangen.kommune.no  eirik.mevik@kvanangen.kommune.no 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Eirik Losnegaard Mevik  9161 BURFJORD 

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
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Kjell Roar Robertsen 
Kuttersvingen 21 
9017 Tromsø 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 68/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/375-5 1984/2019 600 06.08.2019 

 

1943/44/10. Vedtak søknad om byggetillatelse for garasje 

 
Saksopplysninger:  
Kjell Roar Robertsen søker om byggetillatelse for oppføring av garasje på eiendommen 
1943/44/10 på Valan. Garasjen har et BYA på 63m². Tiltaket plasseres på en plass hvor det 
tidligere har vært plassert en smie. 
 
 
Vurderinger/ Begrunnelser for vedtaket  
 
Nabovarsling:  
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL. § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet.  
 
Sikringstiltak ved byggearbeid:  
Det vises til bestemmelsene i PBL. § 28-2.  
 
Tiltak uten ansvarsrett:  
Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 
Frittliggende bygning under 70m².  
 
Byggegrunn/miljøforhold:  
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht. PBL. § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra 
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.  
 
Atkomst/avkjørsel:  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL. § 27-4.  
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Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at 
naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser 
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.»  
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
Kommunen har sjekket ut naturbasen (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
 
Reindrift:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (Kilden.no). Det omsøkte tiltaket ligger 
innenfor område avmerket som sommerbeite. Ingen registrerte gjerder eller anlegg. Tiltaket 
ligger på egen eiendom og kommunen anser ikke at det vil gi endrede forutsetninger for 
reindriften 
 
Kultur- og fornminner:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no).  
Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående, dette jamfør kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL. § 21-5, 
SAK 10 § 6-2). 
 
Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap.20. skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.  
 
Dokumentasjon ved tilsyn:  
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen.  
 
Anmodning om ferdigattest:  
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. Pbl. § 21-10 og SAK 10§ 8-1.  
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering 
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Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-4, gis Kjell Roar Robertsen, 
byggetillatelse for oppføring av garasje på eiendommen 1943/44/10, på Valan 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Inge Karlsen 
Etatsleder Næring, utvikling og teknisk 
Direkte innvalg: 77778841 Mobil:40405620 
E-post: jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
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Næring, utvikling og teknisk 
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Kvænangen kommune 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 70/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/203-100 2007/2019 Q10 08.08.2019 

 

Endring av bruksklasse på Kv. 1038 og Kv. 110 i Valanhamn 

 
Saksopplysninger:  
Kvænangen kommune er registrert med to veiparseller i Valanhamn.  
Dette er kv. 1038 og kv. 110, hvor begge er registrert i bruksklasse BkT 8 (40 tonn totalvekt). 
 
Pr. dato er det ikke kjøretøy i Valanhamn, som vil være i nærheten av å nå opp til eksisterende 
bruksklasse.  
 
Av hensyn til eventuell fremtidig bruk samt transport i forbindelse med utbygging/ aktiviteter, så 
vil bruksklasse BkT 8 – 40 tonn totalvekt være risikabelt med hensyn til bru over Skoleelva, samt 
trafikk over kai.  
Bru over Skoleelva er en stålbjelkebru med dekke av tre. Det foreligger ikke tegninger/ 
beregninger som viser hva denne er klassifisert til å kunne tåle.  
 
En endring av bruksklasse med vektbegrensning vil ivareta sikkerheten for passering av bru og 
trafikk på kai, samt begrense belastningen på eksisterende veier ved eventuell fremtidig aktivitet.  
 
Av hensyn til ovenstående, så finner en det riktig å endre til bruksklasse Bk 6 – 28 tonn, 
subsidiært Bk «Spesiell«  maks 6 tonn aksellast og 10 tonn totalvekt.  
 
Vurderinger: 
Se saksopplysninger. 
 
Vedtak: 
Kommunale veier i Valanhamn  kv. 1038 og kv. 110 endrer bruksklasse fra BkT 8 (40 tonn 
totalvekt) til BK 6 – 28 tonn, subsidiært Bk «Spesiell» maks 6 tonn aksellast og 10 tonn 
totalvekt.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Åsmund Farstad 
Avd.ing. anlegg 
Direkte innvalg: 77 77 88 43 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
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NORD TROMS MASKIN OG ANLEGG AS 
Kvænangsbotnveien 158 
SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 50/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/31-5 1775/2019 600 30.06.2019 

 

1943/29/50 og 51. Utslippstillatelse 

 
Saksopplysninger  
Stein Hugo Vesterslett søker om utslippstillatelse fra tiltenkt fritidsbolig på eiendommen 29/50 
og 51 i Kjøllefjord. Det søkes om nyetablering av avløpsanlegg for sanitært avløpsvann og 
gråvann (utslagsvann). Anlegget er tiltenkt bestående av slamavskiller på 2m³.  
Etter slamavskiller som første rensetrinn går avløp- og utslagsvann videre som utslipp til sjø, 
med utløp for ledning 2. meter under laveste lavvannsstand. Nord Troms Maskin og Anlegg AS 
(org.nr. 913 939 883) er ansvarlig søker for tiltaket.  
 
 
Vurderinger 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. Avløpsanlegget er bygd opp med en slamavskiller på 2m³, dette er vurdert som 
tilstrekkelig for tiltenkte fritidsbolig. Det er ikke kommunalt vannledningsnett i området, hvorpå 
tiltakshaver går for en separat toalettløsning, som i dette tilfelle forbrenningstoalett. 
 
 
Naturmangfold  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at 
naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser 
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
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Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
 
Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
 
 
Kultur- og fornminner 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. Dersom det under utgraving i marka 
kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående jfr. 
Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 § 6-2).  
 
 
 
Vedtak:  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1, gis Stein Hugo Vesterslett tillatelse til 
etablering av omsøkte avløpsanlegg på eiendom gbnr. 29/50 og 51 i Kjøllefjord. 
 
Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Stein Hugo Vesterslett utslippstillatelse  
for tiltenkt anlegg for sanitært avløpsvann og utslagsvann/gråvann på eiendom gbnr. 29/50 
og 51 i Kjøllefjord. 
 
 

 Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensnings- 
forskriftens §§ 12- 7 til 12-13.  

 
 Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 

vannforsyningsanlegg eller andre interesser.  
 

 Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 
tillatelsen bort.  

            Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
 
Merknader: 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass. 
 
 
 

http://www.miljostatus.no/
http://www.kulturminnes%C3%B8k.no/
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Stein Hugo Vesterslett Granåsveien 52 A 9513 Alta 
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Kvænangen kommune  
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Johnny Johansen 
Burfjorddalen 16 
9161 Burfjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 75/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/385-8 2198/2019 600 28.08.2019 

 

1943/13/147. Vedtak søknad om byggetillatelse for tilbygg 

 
Saksopplysninger:  
 
 Saksopplysninger:  
Johnny Johansen søker om byggetillatelse for oppføring av tilbygg. Dette på GNR/BNR 13/147. 
Burfjorddalen 16.  
Tilbygget har et BYA på 45m². Det søkes vider om fravik TEK 17, for tiltak på eksisterende 
byggverk. Plan- og bygningsloven § 31-2. Det søkes videre om ansvarsrett som selvbygger. 
Dette anses ikke å være relevant, da tilbygget er på 45m². Jmf PBL § 20-2 
 
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:  
 
Nabovarsling:  
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet.  
 
Sikringstiltak ved byggearbeid:  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett:  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4, andre ledd  
 
Byggegrunn/miljøforhold:  
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i ihht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 
fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no).  
Minner om krav til radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
Byggeteknisk forskrift TEK 17 § 13-5. 
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Planstatus/dispensasjoner:  
Det søkes om å fravike kravene i TEK 17 for tiltak på eksisterende bolig. Tilbygget skal føres 
opp i tømmer, noe som resten av bygget er. Dette vil medføre uforholdsmessige kostnader ved en 
oppfyllelse av dagens krav. Kommunen anser vilkårene for unntak å være til stede. 
 
Atkomst/avkjørsel:  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer  
 
Vannforsyning og avløp:  
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2. Tiltaket gir ingen endringer  
 
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.»  
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
Tiltaket er et tilbygg på bolig, på allerede opparbeidet tomt/område. 
 
Reindrift:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (tromsatlas.no). Det omsøkte tiltaket ligger ikke 
i område for årsbeiter/trekkvei eller gjerder og anlegg. Området er registrert som 
vår/sommerbeite. Tiltaket er et relativt lite tilbygg på eksisterende bolig. Kommunen anser ikke 
tiltaket å gi endrede forutsetninger for reindriften. 
 
Kultur- og fornminner:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det er ikke 
registrerte freda kulturminner som berøres av tiltaket, eller er i tilstøtende områder. 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2).  
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Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
  
Dokumentasjon ved tilsyn:  
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
  
Anmodning om ferdigattest:  
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1.  
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.  
 
Bortfall av tillatelse:  
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
Vedtak:  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-4 Johnny Johansen byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg på eiendommen 1943/13/147. Burfjorddalen 16  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2 og § 31-2, dispenseres det i fra TEK 17 
vedrørende tiltak på eksisterende bolig. 
 
Merknader  
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftenes krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass.  
 
For denne søknaden vil det tilkomme følgende saksbehandlingsgebyr:  
Søknad med krav til ansvarsrett PBL § 20-1    5000,-  
Dispensasjon PBL § 19-2                                    1000,-  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Inge Karlsen 
Etatsleder Næring, utvikling og teknisk 
Direkte innvalg: 77778841 Mobil:40405620 
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
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Kvænangen kommune  
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Stein Hugo Vesterslett 
Granåsveien 52 A 
9513 Alta 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 51/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/31-6 1776/2019 600 30.06.2019 

 

1943/29/32. Vedtak- Utslippstillatelse. 

 
Saksopplysninger  
Stein Hugo Vesterslett søker om utslippstillatelse for sin fritidsbolig på eiendommen 29/32 i 
Kjøllefjord. Det søkes om etablering av rensing av sanitært avløpsvann og gråvann ved biologisk 
filtrering med filter i kum, og fall til filtreringsgrøft.  
Etter kum med filter som første rensetrinn går avløp- og utslagsvann videre som utslipp til 
filtreringsgrøft med areal på om lag 6 x 2 meter. Nord Troms Maskin og Anlegg AS (org.nr. 
913 939 883) er ansvarlig søker for tiltaket.  
 
 
Vurderinger 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. Avløpsanlegget er bygd opp med filtrert kum med fall til filtreringsgrøft, dette er 
vurdert som tilstrekkelig for tiltenkte fritidsbolig. Det er ikke kommunalt vannledningsnett i 
området, hvorpå tiltakshaver har valgt en separat toalettløsning, som i dette tilfelle 
forbrenningstoalett.  
 
 
Naturmangfold  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at 
naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser 
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
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Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
 
Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
 
 
Kultur- og fornminner 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. Dersom det under utgraving i marka 
kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående jfr. 
Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 § 6-2).  
 
 
 
Vedtak:  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1, gis Stein Hugo Vesterslett tillatelse til 
etablering av omsøkte avløpsanlegg på eiendom gbnr. 29/32 i Kjøllefjord. 
 
Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Stein Hugo Vesterslett utslippstillatelse  
for tiltenkt renseanlegg med filtreringsgrøft for sanitært avløpsvann og 
utslagsvann/gråvann på eiendom gbnr. 29/32 i Kjøllefjord. 
 
 

 Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensnings- 
forskriftens §§ 12- 7 til 12-13.  

 
 Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 

vannforsyningsanlegg eller andre interesser.  
 

 Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 
tillatelsen bort.  

            Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
 
Merknader: 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass. 
 

http://www.miljostatus.no/
http://www.kulturminnes%C3%B8k.no/
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
NORD TROMS MASKIN OG 
ANLEGG AS 

Kvænangsbotnveien 158 9162 SØRSTRAUMEN 

 

mailto:jakob.baehr@kvanangen.kommune.no
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 53/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/3-105 1822/2019 K01 04.07.2019 

 

Endring av dispensasjon for landing med helikopter i forbindelse med 
registrering av snøugle 

 
Saksopplysninger:  
Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk tillatelse til landing med helikopter i forbindelse 
med registrering av hekkelokaliteter for snøugle i perioden 1. juli -1. august. Tillatelsen ble gitt i 
Teknisk utvalg nr 22/19 -4. juni 2019. Etter dialog med berørte reinbeitedistrikt så er det blitt 
enighet om at registreringsarbeidet bør utsettes til seinere på sommeren. Det er derfor levert 
søknad om å endre tidspunktet for når tillatelsen er gyldig frem til 9. september.   
 
 
Vurderinger: 
Naturen er mer robust mot forstyrrelser seinere på sommeren da de fleste dyr og fugler yngler på 
våren. Det samme gjelder reindrifta. Det er derfor bedre å foreta flygningen på et seinere 
tidspunkt. Vi kan ikke se at det er andre forhold som tilsier noe annet. Søknaden kan derfor 
innvilges.    
 
 
Vedtak: 
Vedtak om landingstillatelse for Norsk institutt for naturforskning gitt i vedtak fra teknisk utvalg 
nr 22/19 endres til å gjelde frem til 9. september 2019.  
 
Utover dette gjelder opprinnelig vedtak fullt ut.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Reinpolitiet avdeling Storslett    
SNO-Avdeling Storslett    
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 54/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/3-106 1823/2019 K01 04.07.2019 

 

Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med prøvetaking i 
utvalgte vassdrag -Norsk institutt for vannforskning 

 
Saksopplysninger:  
Norsk institutt for vannforskning har søkt om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med 
undersøkelse av utvalgte vassdrag. Formålet er undersøkelser av effekter fra forurensninger i luft 
og nedbør på vannressursene våre. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Miljødirektoratet 
og er en del av et stort prosjekt. Totalt skal det innhentes vannprøver fra 1000 innsjøer i hele 
Norge. I Kvænangen er to vann plukka ut. Det gjelder Madenjånnejavri som ligger like vest for 
Bilevvannet, og et lite navnløst vann på 551 mho som ligger like sør for Polvannet. Koordinater 
for vannene fremgår av tabellen.  
 

 
 
Søknaden omfatter en landing på hvert av de to vannene. Prøvene blir tatt fra lufta med en 
vannhenter som senkes ned under helikopteret. Prøvetakinga er raskt unnagjort. Prøvetakingen er 
planlagt gjennomført en gang i fra 15. september, men før det kommer is på vannene. 
Feltarbeidet i Nord-Norge vil foregå så tidlig som mulig i høst. Det ble søkt tilsvarende tillatelse i 
2018, men arbeidet ble avlyst og dermed utsatt til i år.  
 
Landing med helikopter omfattes av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark. Søknaden må 
behandles som dispensasjon i henhold til Lov om motorferdsel § 6. Den sier at kommunen kan 
gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når det foreligger ”særlige grunner”. Ved 
vurdering av særlige grunner vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har 
et nytteformål eller bærer preg av unyttig kjøring og fornøyelse. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
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beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
 
 
Vurderinger: 
Søker viser til et transportbehov. For å gjennomføre slike feltarbeid på en rasjonell måte er det 
fornuftig å benytte helikopter som transportmiddel. Transportbehovet anses å være knyttet til et 
nytteformål og er ikke til fornøyelseskjøring.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av  
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter i det aktuelle området. Det skal også flys over store områder, og det er derfor 
sannsynlig at miljøverdier, trua arter og naturtyper kan berøres. Omsøkt flyging medfører en 
forbigående forstyrrelse, og så lenge det totale omfanget av helikopterflyging og annen forstyrrelse 
holdes på et begrenset nivå, så vil konsekvensene være små. Søker innehar erfaring med feltarbeid i 
sårbar natur, og vil kunne tilpasse flygningen for å forstyrre dyrelivet i minst mulig grad. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser om krav til kunnskapsgrunnlaget synes å være godt nok ivaretatt 
i forhold til sakens karakter. Det er lite sannsynlig at videre vurderinger vil avdekke nye forhold. Føre 
var prinsippet i § 9 settes derfor til side. Det er et begrensa omfang på flygninga. Den samla 
belastinga er relativt liten.  
 
Siden det skal flys over store områder og fra vassdrag til vassdrag for å sanke prøver, så er det fare 
for smittespredning. Det er derfor viktig at det tas forhåndsregler for å unngå spredning av 
sykdommer og parasitter. Begge vannene i Kvænangen drenerer til lakseførende vassdrag. Særlig 
Gyrodactylus salaris er en fryktet parasitt i slike vassdrag. Søker opplyser at overskuddsvann tømmes 
tilbake i samme nedslagsfelt og at utstyret blir tørket mellom hver prøvetaking.   
 
Området ved 551 MOH-vannet benyttes som sommerbeite for Orda Reinbeiteditrikt mens området 
ved Madenjånnejavri ligger i Spalca reinbeitedistrikt sitt sommerbeite. Lavtflyging med helikopter 
kan være meget forstyrrende for reinen. Beitesesongen går mot slutten, men rindriftsutøverne bør 
likevel orienteres og gis mulighet til å komme med synspunkt i forhold til tidspunkt og flygemønster 
ol. Formålet er å redusere skadevirkningen mest mulig og unngå unødvendige ulemper.  
Kommunen vurderer at det er grunnlag for å innvilge en dispensasjon til omsøkt formål. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 gir Kvænangen kommune NIVA (Norsk institutt for 
vannforskning) dispensasjon for landing med helikopter i forbindelse henting av vannprøver.  
Tillatelsen gjelder i følgende vann 
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Tillatelsen gjelder en landing på hvert av vannene i perioden 15. september -1. desember.  
 
Det settes følgende vilkår: 

 Tillatelsen gjelder bare et fåtall ganger i et begrensa tidsrom innenfor de avsatte 
tidsrammene 

 Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 
 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. 
 For å unngå fare for smittespredning skal alt prøvetakingsutstyr tørkes eller desinfiseres 

mellom hver prøve som tas. Informasjon om smitteforebygging kan leses hos mattilsynet 
https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyr
o/slik_hindrer_du_spredning_av_gyrodactylus_salaris.225 

 Det skal tas særlig hensyn til tamrein. 
o Berørte reinbeitedistrikt skal kontaktes i god tid før flygning foretas. Kontaktinfo 

finnes på kommunens nettside. 
https://www.kvanangen.kommune.no/reindrift.467555.no.html 

 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Reinpolitiet avdeling Storslett    
SNO-Avdeling Storslett    

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/slik_hindrer_du_spredning_av_gyrodactylus_salaris.225
https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/slik_hindrer_du_spredning_av_gyrodactylus_salaris.225
https://www.kvanangen.kommune.no/reindrift.467555.no.html
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Orda Reinbeitedistrikt    
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 76/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/3-122 2254/2019 K01 05.09.2019 

 

Endring av tillatelse for motorferdsel i utmark -Kvænangsbotn og Navitdalen 
Landskapsvernområder 

 
Saksopplysninger:  
Kvænangen kommune gav styret Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder 
dispensasjon fra motorferdselsforbudet i forbindelse med oppsett av gapahuk og gamme (Løpenr. 
vedtaksbrev 1737/2019). Arbeidet var planlagt utført i perioden juli-august. Det gjenstår fortsatt 
litt arbeid med gammen i Navitdalen. Utførende entreprenør har derfor søkt om at tillatelsen 
forlenges til 10. november.   
 
 
 
Vurderinger: 
Søker opplyser at halvparten av de tillatte antall turer er brukt.  
Kvænangen kommune kan ikke se at det vil være negative konsekvenser av at disse turene 
brukes seinere på sesongen enn planlagt.   
 
 
 
Vedtak: 
 
Dispensasjon fra motorferdselsforbudet i forbindelse med oppsett av gapahuk og gamme 
(Løpenr. vedtaksbrev 1737/2019) utvides til å gjelde frem til 10. november. Utover dette gjelder 
vedtaket og øvrige vilkår fullt ut.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 39/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/165-30 1472/2019 600 06.06.2019 

 

Deling av eiendom gnr/bnr 28/16 ihht. reguleringsplan 

 
Saksopplysninger:  
 
Kvænangen kommune har søkt om deling av eiendom gnr/bnr 28/16. Formålet er etablering av 
tomtene nr. 10 og 11 i reguleringsplan for Sætra syd vedtatt 04.05.2004. 
 
 
Saken behandles i henhold til Plan og Bygningslovens § 20- 1 punkt m om oppretting av eiendom, festegrunn, 
arealoverføring mm. Endringer av eiendom skal vurderes etter byggesaksdelen i plan og bygningslova for å sikre 
medvirkning og for å unngå at det opprettes eiendom i strid med plan eller som ikke er egnet til formålet ( § 26-1). 
Det skal også vurderes i henhold til muligheter for infrastruktur, vann, avløp (kap. 27) og sikkerhet og miljø (kap. 
28) 
 
 
Vurderinger: 
Tomtene etableres i henhold til vedtatt reguleringsplan. Det ble sendt ut nabovarsel om dispensasjon 
til fradeling av tre tomter i området 29.11.2018. Dette ble gjort pga manglende kjennskap til vedtak 
av reguleringsplan. I ettertid har det vist seg at planen er vedtatt. Siden varselet omtaler samme tiltak 
så anses det å være dekkende for aktuell fradeling. Det kom ingen merknader fra naboene. 
 
Tomtene har foreløpig ikke nødvendig tilgang til kommunalt vann- avløpsnett eller vei i feltet. Dette 
er imidlertid avklart i reguleringsplanen og det er bevilget budsjettmidler inneværende år til disse 
tiltakene. For videre utnyttelse av tomtene vises det til reguleringsplan. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 20-1 pkt m) gir Kvænangen kommune tillatelse til deling 
av eiendom gnr/bnr 28/16 for etablering av tomt nr. 10 og 11 i reguleringsplan for Sætra syd vedtatt 
04.05.2004. Arealet på hver av tomtene er om lag 1700 m2. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 74/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-116 2178/2019 K01 26.08.2019 

 

Søknad om tillatelse til landing med helikopter i forbindelse med 
vegetasjonsanalyser- Ecofact Nord AS 

 
Saksopplysninger:  
 
 
Ecofact Nord AS har har søkt om tillatelse til landing med helikopter i Thomasdalen ved Valan 
og ved Austre Nikkevatn nær grensa mot Alta. Formålet er vegetasjonsanalyser på oppdrag fra 
Miljødirektoratet. Analysene er en del av et nasjonalt overvåkningsprogram for vegetasjon som 
settes i gang i år. Det går under navnet Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO). Ecofact 
Nord AS har oppdraget med å utføre analysene i Kvænangen som underleverandør til NINA 
(Norsk institutt for naturforskning). Det er behov for å utføre to fulle dagsverk i felt for to 
personer på hvert sted. For å kunne sikre rimelige arbeidsforhold og transport av nødvendig 
utstyr inn er det er behov for å transportere ut to biologer og noe utstyr og hente dette inn igjen 
etter to dager på begge stedene. Det er altså snakk om to korte landinger i Thomasdalen og to 
korte landinger ved Austre Nikkevatn. Turene planlegges i løpet av uke 36-37. Lokalitetene er 
vist i kartet.  
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Landing med helikopter omfattes av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark. Søknaden må 
behandles som dispensasjon i henhold til Lov om motorferdsel § 6. Den sier at kommunen kan 
gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når det foreligger ”særlige grunner”. Ved 
vurdering av særlige grunner vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har 
et nytteformål eller bærer preg av unyttig kjøring og fornøyelse. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
 
 
Vurderinger: 
Søker viser til et transportbehov. For å gjennomføre slike feltarbeid på en rasjonell måte er det 
fornuftig å benytte helikopter som transportmiddel. Transportbehovet anses å være knyttet til et 
nytteformål og er ikke til fornøyelseskjøring.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av  
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter (med unntak av eldre fugleobservasjoner med meget lav nøyaktighetsgrad ved austre 
Nikkevatn)i det aktuelle området. Det skal også flys over store områder, og det er derfor sannsynlig 
at miljøverdier, trua arter og naturtyper kan berøres. Omsøkt flyging medfører en forbigående 
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forstyrrelse, og så lenge det totale omfanget av helikopterflyging og annen forstyrrelse holdes på et 
begrenset nivå, så vil konsekvensene være små. Søker innehar erfaring med feltarbeid i sårbar natur, 
og vil kunne tilpasse flygningen for å forstyrre dyrelivet i minst mulig grad. Naturmangfoldlovens 
bestemmelser om krav til kunnskapsgrunnlaget synes å være godt nok ivaretatt i forhold til sakens 
karakter. Det er lite sannsynlig at videre vurderinger vil avdekke nye forhold. Føre var prinsippet i § 
9 settes derfor til side. Det er et begrensa omfang på flygninga. Den samla belastinga er relativt liten.  
 
 
Området Austre Nikkevatn benyttes som sommerbeite for Spalca Reinbeiteditrikt mens området i 
Thomasdalen benyttes av Favvrosorda reinbeitedistrikt. Lavtflyging med helikopter kan være meget 
forstyrrende for reinen. Beitesesongen går mot slutten, men rindriftsutøverne bør likevel orienteres og 
gis mulighet til å komme med synspunkt i forhold til tidspunkt og flygemønster ol. Formålet er å 
redusere skadevirkningen mest mulig og unngå unødvendige ulemper.  
 
Kommunen vurderer at det er grunnlag for å innvilge en dispensasjon til omsøkt formål. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i motorferdsellovens § 6 gir Kvænangen kommune Ecofact Nord AS dispensasjon 
for landing med helikopter i forbindelse med vegetasjonskartlegging ved Austre Nikkevatn  og i 
Thomasdalen (Valan).  
 
 
Tillatelsen gjelder to landinger på hver av lokalitetene i perioden frem til 13. september 2019.  
 
Det settes følgende vilkår: 

 Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 
 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 tas særlig hensyn til tamrein. 

o Berørte reinbeitedistrikt skal kontaktes i god tid før flygning foretas. Kontaktinfo 
finnes på kommunens nettside. 
https://www.kvanangen.kommune.no/reindrift.467555.no.html 

 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 

https://www.kvanangen.kommune.no/reindrift.467555.no.html
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Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
SNO-Avdeling Storslett    
Reinpolitiet avdeling Storslett    
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Spalca Reinbeitedistrikt    
Favvrosorda Reinbeitedistrikt    

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Lena Mannsverk Holm 
Spikergjerdet 14 
9514 Alta 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 79/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/242-3 2266/2019 600 08.09.2019 

 

1943/9/74.Vedtak søknad om bruksendring 

 
Saksopplysninger: 
Lena M Holm søker om bruksendring på sin fritidsbolig. (bygningsnummer 22890662). Dette for 
endring til bolig. Adressen for fritidsboligen er Låvanveien 437  
 
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtak 
 
Nabovarsling:  
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. 
 
Planstatus/dispensasjoner: 
Området hvor fritidsboligen ligger, er i Kommunens arealplan betegnet som LNFR-område. 
LNFR-områder omfatter arealer som i hovedsak skal brukes og sikres for jordbruk, skogbruk og 
reindrift, som skal bevares som natur- og landskapsområder, kulturmiljøer og som områder for 
friluftsliv.  
Det må dispenseres i fra dette formålet, for å kunne innvilge bruksendringen. 
Boligbygging anses som viktig for samfunnsutviklingen og kommunen skal ha en positiv/liberal 
holdning, så lenge det ikke får vesentlige negative konsekvenser for sektorene eller andre viktige 
særinteresser.  
Endring i fra fritidsbolig til bolig, anser kommunen å være positivt og det vil ikke være i strid 
med kommuneplanens arealdel. Bruksendringen anses ikke å ha noen negative konsekvenser for 
reindrift eller landbruk. 
Fordelen anses å være større enn ulempene. Verken hensynene bak bestemmelser det dispenseres 
i fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt 
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Krav til tiltak på boligen. 
I forbindelse med gitt byggetillatelse for fritidsboligen, var det krav om radonsperre. Det 
foreligger en rapport dater 13/5-2019. Den viser at det målte nivået er så lavt at det ikke medfører 
krav om tiltak. 
 
Vedlagt TEK-sjekk konkluderer med at boligen oppfyller kriteriene I TEK 17 § 14.Energikrav 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  Bruksendringen gir 
ingen endrede forhold  
 
Vann/avløp 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2. Bruksendringen gir ingen endrede forhold 
 
Vedtak:  

 Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 19-2, dispenseres det i fra formål LNFR-
område. Kommuneplanens arealdel, for bruksendring i fra  

 
 Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 og SAK 10 § 2-1, gis Lena M Holm 

bruksendring i fra fritidsbolig til bolig. (bygningsnummer 22890662) Låvanveien 
437 på eiendommen 9/74 

 
 Det vil tilkomme et saksbehandlingsgebyr pålydende 3700,-  

  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Inge Karlsen 
Etatsleder Næring, utvikling og teknisk 
Direkte innvalg: 77778841 Mobil: 40405620 
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 

mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no


 
 Side 3 av 3

 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

BRAND FACTORY NORGE AS 
Postboks 98 Furuset 
1001 OSLO 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 40/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/473-4 1486/2019 600 11.06.2019 

 
FERDIGATTEST 1943/13/160

Svar på anmodning om ferdigattest, jf. Pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.  

Saksnr: Behandlet i: 
 2016/473 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 
 
 
 

Byggested: Burfjord  Gnr/Bnr: 13/160 
 

Tiltakshaver: YX Betjent AS          Adresse: 1325 Lysaker 
Ansvarlig søker: Brand Factory Norge AS          Adresse: 1705 

Sarpsborg 
Tiltakets art: Skilting bensinstasjon YX   

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding datert 28.05.2019 fra ansvarlig søker. 
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og 
erklæring om ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for 
utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer 
ferdigattest. 
 
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i 
de tillatelser som er gitt. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/473. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
  
 
 

Kopi til: 
YX NORGE AS Postboks 127 1325 LYSAKER 

 

mailto:jakob.baehr@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Brannvesenet 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

KVÆNANGEN KOMMUNE 
Gárgu 8 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 56/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/6-6 1901/2019 M70 15.07.2019 

 

1942/Svar på søknad om overnatting Kjækan skole 

 
Saksopplysninger: 
Hjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §7. 
For overnatting som avholdes i bygg som ikke er tilrettelagt for overnatting skal dette innmeldes 
til brannvesenet. 
 
Vurderinger: 
Bygg: Kjækan skole 
Formål: Duodjikurs for voksne 
Adresse: Kjækanveien 
Kommune: Kvænangen 
 
Ansvarlig leder: Gry Fors Spein 
Telefon: 971 79 097 
E-postadresse: gry.k.f@outlook.com 
 
Nattevakt: Gry Fors Spein 97179097, Annie Henriksen 48296154 og Naja Reimer Fors 
46746764 
 
Tidsrom for overnatting: 15-29.07.2019 
 
Antall: 6-8 personer 
Alder: 20-68 år 
 
Eier av bygningen (navn på virksomhet/person): Kvænangen kommune 
Eiers organisasjonsnummer: 940 331 102 
Personnavn på eier/eierrepresentant som er informert om overnattingen: Anne Berit Bæhr 
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Søknad av 12.07.2019 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende 
dokumentert. 
 
Vedtak 
Søknaden innvilges med virkning fra 15.07.2019. 
  
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages til teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
Avdelingsleder forbyggende 
Direkte innvalg:  
E-post:  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

Rådhuset. 9161Burfjord  Gárgu 8  Telefon:  77778801 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS 
Alapmoveien 583 
9334 ØVERBYGD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 57/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/214-5 1932/2019 600 24.07.2019 

 

Vedtak søknad om rammetillatelse. 1943/13/306 

 
Saksopplysninger:  
 
Saksopplysninger:  
Arkitekt Kjersti Jensen AS (org. nr. 913 284 992) søker om rammetillatelse til oppføring av ny 
ambulansestasjon. Dette på eiendommen 13/306 i Burfjord. Ambulansestasjonen vil ha et samlet 
areal på ca. 350 m² BYA. Tiltaket ligger i regulert område. «Burfjord Sentrum» Tiltaket berører 
en liten del av område avsatt som friområde i reguleringsplanen. Kommunen må dispensere fra 
reguleringsbestemmelsene for å kunne innvilge søknaden.  
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:  
 
Nabovarsling:  
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet.  
 
Sikringstiltak ved byggearbeid:  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
 
Ansvarsrett:  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd.  
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes, jf. PBL 23-4. 
 
Byggegrunn/miljøforhold:  
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret ihht. PBL § 28-1. Dette etter vurdering av info fra 
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart. (www.ngu.no) og lokal kunnskap. Minner om 
krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. Byggeteknisk 
forskrift TEK 10§ 13-5. 
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Atkomst/avkjørsel:  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. Det anlegges en ny 
avkjørsel til kommunal vei. Gárgu  
  
Vannforsyning og avløp:  
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2.  
 
Planstatus:  
Tiltaket ligger i regulert område. «Burfjord Sentrum». Største delen av tiltaket ligger innenfor et 
område som i reguleringsplanen, er betegnet som helseformål og vil derfor være i henhold til 
gjeldende plan. Et svært lite område, avsatt som friområde i reguleringsplanen, vil bli berørt. Det 
må dispenseres fra bestemmelsene i reguleringsplanen, jf. PBL § 19-2, for å innvilge søknaden. 
Da arealet er svært lite, så anser kommunen fordelene ved en dispensasjon, å være større enn 
ulempene.   
 
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.»  
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no)  og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
 
Reindrift:  
Tiltaket ligger i Burfjord Sentrum og i regulert område. Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket 
vil ha noen konsekvenser for reindriften 
 
Kultur- og fornminner:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 
ikke er nærliggende registreringer. 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2).  
 
 
 
 
 
 

http://www.miljostatus.no/
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Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.  
 
Dokumentasjon ved tilsyn:  
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for plassering, 
tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest:  
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1.  
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.  
 
Bortfall av tillatelse:  
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse for 
bygging av ny ambulansestasjon på eiendommen 1943/13/306 i Burfjord.  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsplanen 
«Burfjord Sentrum». Dispensasjonen gjelder oppføring av ambulansestasjon på en liten del 
av friområdet 
 
 
Merknader  

 Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før 
arbeidet igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig 
foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal 
ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til 
kompetanse for sitt fag og har kontrollsystem på plass. 

 
 Tiltaket berører arbeidsplasser. Det foreligger ikke samtykke til tiltaket i fra 

Arbeidstilsynet. Rammetillatelsen gis derfor med forbehold om at en slik tillatelse 
vil bli gitt.  

 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Inge Karlsen 
Etatsleder Næring, utvikling og teknisk 
Direkte innvalg: 77778841 Mobil 40405620 
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
MÅLSELV EIENDOM AS Målsnesveien 618 9321 MOEN 

 

mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS 
Alapmoveien 583 
9334 ØVERBYGD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 58/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/29-9 1933/2019 H06 24.07.2019 

 

Vedtak søknad om igangsettingstillatelse. 1943/13/306 

 
Saksopplysninger:  
 
Arkitekt Kjersti Jensen AS(org.nr 913 284 992) søker om igangsettingstillatelse på eiendommen 
13/306. Tiltaket gjelder bygging av ny ambulansestasjon. Det søkes om igangsetting av 
innmåling, utstikking av tiltak, veg og grunnarbeider. I delegert vedtak nr 57/19, med 
saksnummer 2019/214-5, ble det gitt rammetillatelse for prosjektet. 
 
 
Ansvarsrett:  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4 andre ledd.  
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes, jf. PBL § 23-4. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 gis igangsettingstillatelse for 
igangsetting av innmåling, utstikking av tiltak, veg og grunnarbeider. Dette på 
eiendommen 13/306 
Igangsettingstillatelsen er knyttet opp imot tidligere godkjente rammetillatelse, med 
saksnummer 2019/214-5. 
 
Merknader 
 Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke 
selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse 
seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og 
har kontrollsystem på plass.  
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 Tiltaket berører arbeidsplasser. Det foreligger ikke samtykke til tiltaket i fra 

Arbeidstilsynet. Igangsettingstillatelsen gis derfor med forbehold om at en slik tillatelse 
vil bli gitt. Kopi av tillatelsen sendes Kvænangen kommune 

 
 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Inge Karlsen 
Etatsleder Næring, utvikling og teknisk 
Direkte innvalg: 77778841 Mobil:40405620 
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
MÅLSELV EIENDOM AS Målsnesveien 618 9321 MOEN 

 

mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

TØMMER OG BETONG AS 
Postboks 105 
SKJERVØY 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 59/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/155-19 1936/2019 600 25.07.2019 

 

1943/7/36. Vedtak- tillatelse til tiltak servicehytte og domer  

 
Saksopplysninger 
Tømmer og Betong AS (org. 987147946) søker på vegne av tiltakshaver Tonny Mathiassen 
tilhørende Isbreen eiendom AS om tillatelse i ett trinn for etablering av fritidsbolig for service og 
sanitærformål innenfor egen reguleringsplan. Servicebyggets plassering er altså tiltenkt plassert 
innenfor regulert område, dette ved Vika Hyttefelt i Jøkelfjord. Fritidsboligen er tiltenkt oppført i 
størrelsesorden 74 m² BYA.  
 
Fritidsbolig for service og sanitærformål er tiltenkt å ivareta tiltakshaverens turister, disse i særlig 
grad tilknyttet Mathiassens tiltenkte planer om 3 stk. større telt- også kalt «domer». Tiltakshaver 
søker herunder også om midlertidig tillatelse og dispensasjon for oppføring av telt/domer som en 
startfase i forbindelse med sin drift tilknyttet isbreturisme i Jøkelfjord. 
 
Det skal jamfør søknad legges inn vann/kloakk i servicebygget- hvorpå søknad om 
utslippstillatelse saksbehandles uavhengig av dette vedtak. Som vedlegg til søknad om 
utslippstillatelse foreligger forevist gravemelding. Gravemelding skal uansett avklares i dialog 
med Kvænangen kommunes Avdelingsingeniør Dag Åsmund Farstad- tlf. 77778843.   
 
De fleste vurderinger tilknyttet tiltak på lokaliteten er langt på vei allerede vurdert, dette som del 
av utarbeidet detaljregulering for hyttefeltet. Utforming av ny fritidsbolig skal forholde seg til 
reguleringsbestemmelsene på stedet. Tiltenkte tiltak er nabovarslet og det synes jamfør 
byggesøknad som at de nødvendige hensyn til eksisterende detaljregulering er ivaretatt. 
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Vurderinger/ begrunnelse for vedtaket:  
 
 
Nabovarsling  
Nærmeste naboer og tiltakshaver for eksisterende reguleringsplan på gårds- og bruksnummer 
7/36 er informert og nabovarslet. Ingen merknader er framkommet.  
 
Sikringstiltak ved byggearbeid  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2. 
 
Ansvarsrett  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4, andre ledd. Ansvarlig prosjekterende erklærer at 
prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold til Pbl. Jf. SAK 10 § 
12-3.  
 
Byggegrunn/miljøforhold  
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra 
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no). Minner om krav til radonsperre 
mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jf. Byggeteknisk forskrift TEK 17 § 13-5.  
 
Atkomst/avkjørsel  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer. Dette forutsettes herunder at tiltakshaver for tiltenkte tiltak vil benytte seg av allerede 
eksisterende godkjent atkomst. For øvrig gjelder atkomst og parkering i henhold til 
detaljreguleringens bestemmelser.  
 
 
Naturmangfold  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur». 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
 
 
 
 

http://www.ngu.no/
http://www.miljostatus.no/
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Reindrift  
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift. Reindriftsrelaterte avveininger er som del av 
vedtatt reguleringsplan allerede vurdert.  
 
Kultur- og fornminner 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no ). Det viser seg 
at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. Dersom det under utgraving i marka 
kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående jfr. 
Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 § 6-2). 
 
Avfall  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap.20. skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.  
 
Dokumentasjon ved tilsyn  
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.  
 
Anmodning om ferdigattest  
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.  
 
Bortfall av tillatelse  
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
 
 
Vedtak:  
 

 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 20 - 1 og 20 – 3 gis Tonny Mathiassen 
byggetillatelse som omsøkt for etablering av fritidsbolig som servicebygg på 
eiendom 1943/7/36 innenfor egen reguleringsplan for Vika Hyttefelt.  
 

 Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-4 bokstav c gis tiltakshaver 
Tonny Mathiassen tillatelse til midlertidig oppføring av 3. stk. telt/domer på 
eiendom 1943/7/36 innenfor egen reguleringsplan for Vika hyttefelt. 
 
Midlertidig tillatelse gjelder jamfør Plan- og bygningslovens § 20-4 bokstav c for 
inntil 2 år- herunder til og med september 2021. 

 
 
 
 

http://www.kulturminnes%C3%B8k.no/
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Merknader  
 

 Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL. § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke 
selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse 
seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass. 

 
Ansvarlig søker skal sikre at helhet, kontroll og grensesnitt er ivaretatt. 
Samordningsfunksjonen innebærer også å sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom 
ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Han er ansvarlig for at det foreligger 
ansvarsdekning og tilhørende erklæring om ansvarsrett. Ansvarlig søker skal gi oversikt 
over ansvarsfordelingen i gjennomføringsplanen jf. § 12-2 SAK 10.  

 
 Minner om at fra 1 juni 2019 vil Alta Kraftlag bruke Geomatikk til behandling av våre 

gravemeldinger. De som skal grave må derfor søke gravemelding for Alta Kraftlag på 
denne siden https://gravemelding.no/    
 
Uavhengig av dette. Så skal det altså sendes gravemelding til Kvænangen kommune. 
https://www.kvanangen.kommune.no/gravemelding.467897.no.html  
 
 

 Minner om at man ved fremtidig utbygging av Vika hyttefelt til driftsformålet turisme vil 
måtte utarbeide en helhetlig vann- og avløpsplan hvorpå samtlige tiltenkte bygninger 
innenfor reguleringsplanen skal være tilknyttet en helhetlig plan for vann- og avløp. 
 

 
 Plan- og bygningslovens § 20-4 bokstav c regulerer midlertidige bygninger, 

konstruksjoner og anlegg. Slike tiltak kan forestås av tiltakshaver dersom de skal 
plasseres for høyst 2. år. Plasseres de over lengre tidsrom skal hovedregelen i  
Pbl. § 20-3 om ansvar og kontroll følges. 

 
 
 
 
 
 

For denne søknaden vil det tilkomme følgende saksbehandlingsgebyr:  
 
Søknad med krav til ansvarsrett PBL. § 20-1. 5000,- 
 
Søknad om dispensasjon fra egen reguleringsplan for oppføring av 3 stk. telt/ domer 
jamfør PBL. § 19-2 og 20-4 bokstav c. 1000,- 

 
 
 
 
 
 

https://gravemelding.no/
https://www.kvanangen.kommune.no/gravemelding.467897.no.html
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
ISBREEN EIENDOM AS Saltnesveien 6 9163 JØKELFJORD 

 

mailto:jakob.baehr@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Knut Einar Johansen 
Moloveien 9 
9550 Øksfjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 52/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/195-5 1777/2019 600 30.06.2019 

 

1943/28/96. Vedtak- Tillatelse jf. Pbl. Kap.19. 

 
Saksopplysninger 
Knut Einar Johansen søker om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 1-8 «forbud mot tiltak 
mv. langs sjø og vassdrag» og kommuneplanens arealdel vedr. LNFR- formålet, dette for 
oppføring garasje på egen eiendom gbnr. 28/96. Arealet på garasjen framkommer av tegninger 
henholdsvis godt i underkant av 50m². Tiltaket er dermed ikke søknadspliktig jf. PBL § 20-5 og 
Byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-1.  
 
Plasseringen ligger på oversiden av vei med avstand på henholdsvis 5. meter til nærmeste 
nabogrense. Vedlagt søknaden medfølger kart med tiltenkt plassering, skisser og nabovarsel.  
Hva angår nabovarselet er ingen merknader framkommet. Tiltakshaver har fått dispensasjon for 
avkjørsel- denne ved Statens vegvesen. 
 
Tiltenkte oppføring av garasje på skal bygges og utformes i henhold til Direktoratet for 
byggkvalitets henvisninger for bygg unntatt søknadsplikt. 
 
 
Vurderinger/ begrunnelse for vedtaket 
 
 
Nabovarsling  
Nærmeste naboer er informert og nabovarslet. Ingen merknader er framkommet.  
 
 
Kulturminner  
Kommunen har sjekket ut karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesok.no ).  
Det er ikke registrerte kulturminner i nær tilknytning til omsøkt tiltak. 
 
 

http://www.kulturminnesok.no/
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Naturmangfold  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at 
naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser 
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
 
 
 
Oppsummering  
Tiltaket ligger i strandsonen og kommer derfor innenfor § 1-8 i Plan- og bygningsloven, samt 
innenfor stedlig LNFR- område. Det er ingen registrerte kulturminner i nærliggende område.  
Her foreligger heller ingen registreringer av viktige naturtyper eller verneområder.  
Tiltenkte tiltak garasje på egen eiendom tilknyttet eksisterende fritidsbolig anses langt på vei å 
være i tråd med nødvendig oppbevaring av snøfreser, utstyr og bil- dette spesielt med tanke på  
tiltakshavers høye alder, og den lange veien han har fra Øksfjord. 
 
 
 
Vedtak:  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis Knut Einar Johansen dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel vedr. LNFR- formålet og Pbl. § 1-8, for oppføring av garasje på 
eiendom 28/96 på Nordstraumen.  
 
 
Melding: 
For bygninger unntatt søknadsplikt må det uansett sendes en «melding» (Blankett 5188) til 
Kvænangen kommune når tiltenkte garasje er ferdig oppført.  
 
Meldingsblankett jf. Direktoratet for Byggekvalitet: 
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygningeller-
tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf  
 
 
 
 
 

http://www.miljostatus.no/
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygningeller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygningeller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf


 
 Side 3 av 3

 
 
 
 
Gebyr  
Din dispensasjonssøknad vil bli gebyrbelagt med 1000 NOK. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 

mailto:jakob.baehr@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

ISBREEN EIENDOM AS 
Saltnesveien 6 
JØKELFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 60/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/155-20 1951/2019 600 31.07.2019 

 

1943/7/36. Vedtak- Utslippstillatelse. 

 
Saksopplysninger:  
Tonny Mathiassen søker om utslippstillatelse for 3 tiltenkte fritidsboliger, hvorav en av disse er 
tiltenkt å være et midlertidig servicebygg. Alle de 3 enhetene er tiltenkt på tiltakshavers eiendom 
1943/7/36 innenfor egen reguleringsplan for Vika hyttefelt i Jøkelfjord.  
Det søkes om nyetablering av avløpsanlegg for sanitært avløpsvann, gråvann (utslagsvann) og 
svartvann/WC. Anlegget er tiltenkt bestående av slamavskiller på 4m³. Etter slamavskiller som 
første rensetrinn går avløp- og utslagsvann videre som utslipp til sjø, dette via utløpsledning  
2. meter under laveste lavvannsstand.  
 
ØB Maskin (org.nr. 995593769) er ansvarlig søker for tiltaket. 
 
Vurderinger: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet. Avløpsanlegget er bygd opp med en slamavskiller på 4m³, dette er vurdert som 
tilstrekkelig for de 3. tiltenkte fritidsboligene. Det er ikke kommunalt vannledningsnett i 
området. 
 
Naturmangfold  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at 
naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser 
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
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Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
 
Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
 
 
Kultur- og fornminner 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no).  
Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. Dersom det under 
utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms 
Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 § 6-2). 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1, gis Tonny Mathiassen tillatelse til etablering 
av omsøkte avløpsanlegg på eiendom 1943/7/36 innenfor egen reguleringsplan for Vika 
hyttefelt i Jøkelfjord.  
 
Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Tonny Mathiassen utslippstillatelse for tiltenkt 
anlegg for sanitært avløpsvann, utslagsvann/gråvann og svartvann/WC på eiendom 
1943/7/36 innenfor egen reguleringsplan for Vika hyttefelt i Jøkelfjord. 
 
 
 
 

 Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensnings- 
forskriftens §§ 12- 7 til 12-13.  

 
 Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 

vannforsyningsanlegg eller andre interesser.  
 

 Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 
tillatelsen bort. Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.miljostatus.no/
http://www.kulturminnes%C3%B8k.no/
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Merknader:  
 Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før 

arbeidet igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig 
foretak ikke selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal 
ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til 
kompetanse for sitt fag og har kontrollsystem på plass. 
 
 

 Minner om at man ved fremtidig utbygging av Vika hyttefelt til driftsformålet 
turisme vil måtte utarbeide en helhetlig vann- og avløpsplan hvorpå samtlige 
tiltenkte bygninger innenfor reguleringsplanen skal være tilknyttet en helhetlig plan 
for vann- og avløp. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
ØYVIND BOBERG MASKIN  9163 JØKELFJORD 

 

mailto:jakob.baehr@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

ENTREPRENØR SERVICE OG SIKKERHET 
BERT OTTO THOMASSEN 
Saltnesveien 146 
9163  JØKELFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 61/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/48-97 1969/2019 Q03 05.08.2019 

 

Søknad om tilskudd til brøyting av Saltnesveien første halvår 2019 

 
Saksopplysninger:  
 
Kvænangen kommune har i budsjett for 2019 satt av kr. 50 000,- til brøytetilskudd i «veiløse 
bygder».  
 
Frist for søknad om brøytetilskudd for første halvår 2019 var 01.06.2019.  
 
Dette har vært kunngjort på Kvænangen kommune sine hjemmesider.  
 
Bert Otto Thomassen søker om brøytetilskudd for første halvår 2019 (jan./feb.), og har lagt ved en 
oversikt for utført brøyting.  
5080 meter er lagt til grunn for kommunalt brøytetilskudd, og budsjett for vårhalvåret utgjør kr. 
28571,- (50000 * 4/7). Dette utgjør kr. 5,60 pr. meter vei.  
 
Strekning som brøytes er satt til 1100 meter. 
 
 
Vurderinger: 
Se saksfremlegg. 
 
 
Vedtak: 
Bert Otto Thomassen, org.nr 917 010 633 innvilges kr. 6160,- eks. mva. for vintervedlikehold første 
halvår 2019. Beløpet belastes konto for tilskudd brøyting 14727.691.332.  
Innvilget beløp overføres til konto 0539 78 89256 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Åsmund Farstad 
Avd.ing. anlegg 
Direkte innvalg: 77 77 88 43 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778800 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Kåre Asle Klausen 
Spilderveien 433 
9185  Spildra 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 62/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/48-98 1970/2019 Q03 05.08.2019 

 

Brøytetilskudd 1. halvår 2019 

 
Saksopplysninger:  
Kvænangen kommune har i budsjett for 2019 satt av kr. 50 000,- til brøytetilskudd i «veiløse 
bygder».  
Frist for søknad om brøytetilskudd for første halvår 2019 var 01.06.2019.  
 
Dette har vært kunngjort på Kvænangen kommune sine hjemmesider.  
 
Kåre Klausen søker om brøytetilskudd for første halvår 2019 (jan./feb.), og har lagt ved en oversikt 
for utført brøyting.  
 
Han har brøytet strekningen Hønsebukt – Dunvik (1050 m + 600 m), og strekningen fra krysset ved 
Gaibenes ned til Dunvik (600 m) deles med Jarle Olsen. 
  
I retningslinjer for brøytetilskudd gis det tilskudd til kommunal vei 150 – 1200 meter, men er 
strekningen lengre begrenses denne til 1200 meter.  
 
 
5080 meter er lagt til grunn for kommunalt brøytetilskudd, og budsjett for vårhalvåret utgjør kr. 
28571,- (50000 * 4/7). Dette utgjør kr. 5,60 pr. meter vei.  
 
Strekning som grunnlag for tilskudd er satt til 1200 meter.  
 
 
 
Vurderinger: 
Se saksfremlegg. 
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Vedtak: 
 
Kåre Asle Klausen, innvilges kr. 6 720,- eks. mva. for vintervedlikehold første halvår 2019.  
Beløpet belastes konto for tilskudd brøyting 14727.691.332.  
Innvilget beløp med fratrekk av skatt overføres til konto 05407321970. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Åsmund Farstad 
Avd.ing. anlegg 
Direkte innvalg: 77 77 88 43 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778800 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

JARLE OLSEN 
Spilderveien 559 
9185  SPILDRA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 63/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/48-99 1973/2019 Q03 05.08.2019 

 

Brøyting Gaibnes - Kaia Dunvik 

 
Saksopplysninger:  
 
Kvænangen kommune har i budsjett for 2019 satt av kr. 50 000,- til brøytetilskudd i «veiløse 
bygder».  
 
Frist for søknad om brøytetilskudd for første halvår 2019 var 01.06.2019.  
 
Dette har vært kunngjort på Kvænangen kommune sine hjemmesider.  
 
Jarle Olsen søker om brøytetilskudd for første halvår 2019 (jan./feb.), og har lagt ved en oversikt for 
utført brøyting.  
5080 meter er lagt til grunn for kommunalt brøytetilskudd, og budsjett for vårhalvåret utgjør kr. 
28571,- (50000 * 4/7). Dette utgjør kr. 5,60 pr. meter vei.  
 
Han brøyter strekningen Gaibenes - Dunvik (680 m + 600 m) Strekningen fra krysset ved Gaibenes 
ned til Dunvik deles med Kåre Asle Klausen.  
 
Strekning som brøytes er satt til 980 meter. 
 
 
Vurderinger: 
Se saksfremlegg. 
 
 
Vedtak: 
Jarle Olsen, org.nr. 969298031 innvilges kr. 5 488,-  eks. mva. for vintervedlikehold vårhalvåret 
(jan./feb.) 2019. Beløpet belastes konto for tilskudd brøyting 14727.691.332.  
 
Innvilget beløp overføres til konto 47403303697 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Åsmund Farstad 
Avd.ing. anlegg 
Direkte innvalg: 77 77 88 43 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778800 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Pentti Volmari Halonen 
Moaveien 58 
9162  Sørstraumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 64/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/48-100 1975/2019 Q03 05.08.2019 

 

Brøytetilskudd 

 
Saksopplysninger:  
 
Kvænangen kommune har i budsjett for 2019 satt av kr. 50 000,- til brøytetilskudd i «veiløse 
bygder».  
Frist for søknad om brøytetilskudd for første halvår 2019 var 01.06.2019.  
 
Dette har vært kunngjort på Kvænangen kommune sine hjemmesider.  
 
Pentti V. Halonen søker om brøytetilskudd for første halvår 2019, og har lagt ved en oversikt for 
utført brøyting.  
5080 meter er lagt til grunn for kommunalt brøytetilskudd, og budsjett for vårhalvåret utgjør kr. 
28571,- (50000 * 4/7). Dette utgjør kr. 5,60 pr. meter vei.  
 
Strekning som brøytes er satt til 600 meter. 
 
 
 
Vurderinger: 
Se saksfremlegg. 
 
 
Vedtak: 
Pentti Volmari Halonen, fødsel- og person nr. 31055229948 innvilges kr. 3 360,- eks. mva. for 
vintervedlikehold vårhalvåret 2019. Beløpet belastes konto for tilskudd brøyting 14727.691.332.  
 
Innvilget beløp med fratrekk av skatt overføres konto 05403177395 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Åsmund Farstad 
Avd.ing. anlegg 
Direkte innvalg: 77 77 88 43 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778800 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Charles Mikalsen 
Vangenveien 245 
9162  Sørstraumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 65/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/48-101 1976/2019 Q03 05.08.2019 

 

Søknadskjema for kommunalt brøytetilskudd, Vangenveien. 

 
Saksopplysninger:  
 
Kvænangen kommune har i budsjett for 2019 satt av kr. 50 000,- til brøytetilskudd i «veiløse 
bygder».  
Frist for søknad om brøytetilskudd for første halvår 2019 var 01.06.2019.  
 
Dette har vært kunngjort på Kvænangen kommune sine hjemmesider.  
 
Charles Mikalsen søker om brøytetilskudd for første halvår 2019, og har lagt ved en oversikt for 
utført brøyting.  
5080 meter er lagt til grunn for kommunalt brøytetilskudd, og budsjett for vårhalvåret utgjør kr. 
28571,- (50000 * 4/7). Dette utgjør kr. 5,60 pr. meter vei.  
 
I retningslinjer for brøytetilskudd gis det tilskudd til kommunal vei 150 – 1200 meter, men er 
strekningen lengre begrenses denne til 1200 meter.  
 
Strekning som brøytes er satt til 1200 meter. 
 
Vurderinger: 
Se saksfremlegg. 
 
 
Vedtak: 
Charles Mikalsen, fødsel- og person nr. 24036038574 innvilges kr. 6 720,- eks. mva. for 
vintervedlikehold vårhalvåret 2019. Beløpet belastes konto for tilskudd brøyting 14727.691.332.  
 
Innvilget beløp med fratrekk av skatt overføres konto 6420 1124644 
 
 



 
 Side 2 av 2

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Åsmund Farstad 
Avd.ing. anlegg 
Direkte innvalg: 77 77 88 43 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

ING. VIDAR NILSEN AS 
Postboks 80 Bossekop 
ALTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 37/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/75-14 1350/2019 L45 27.05.2019 

 
FERDIGATTEST 1943/9/74

Svar på anmodning om ferdigattest, jf. Pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.  

 

 

Saksnr:      Behandlet i: 
2015/75      Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 

 
Byggested: Låvan i Kvænangen Gnr/Bnr: 9/74 
Tiltakshaver: Arnt Ragnar Holm Adresse: 9514 Alta 
Ansvarlig søker: Ing. Vidar Nilsen as Adresse: 9502 Alta 
Tiltakets art: Oppføring fritidsbolig Areal: 92  m² BYA 

 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding datert 14.01.2019 fra ansvarlig søker. 
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring 
om ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for 
utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 
 
Tiltaket eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/75. 
 



 
 Side 2 av 2

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg:77778849  
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Arnt Ragnar Holm Spikergjerdet 14 9514 ALTA 

 

mailto:jakob.baehr@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 48/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/3-103 1737/2019 K01 27.06.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdsellova for transport i forbindelse med 
bygging av gamme og tilrettelegging for friluftsliv- Kvænangsbotn og 
Navitdalen landskapsvernområder 

 
Saksopplysninger:  
 
 
 
Vurderinger: 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Reinpolitiet avdeling Storslett    
SNO-Avdeling Storslett    

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Oddvar Seppola 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 49/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-104 1742/2019 K01 27.06.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport av ødelagt 
snøscooter i Honka- Oddvar Seppola 

 
Saksopplysninger:  
Oddvar Seppola har søkt om tillatelse til bruk av Atv for transport av en brannskada snøscooter 
fra hytte ved Honka i Badderdalen. Dette blir gjort på oppdrag for IF skadeforsikring. Det er 
behov for en tur. Ferdselen går i all hovedsak etter eksisterende traktorveg, men det er en liten 
avstikker opp til den aktuelle hytta på om lag 200 meter. Fra flybilde fremgår det at det har 
etablert seg et tydelig kjørespor opp til hytta.  
 
Kjøretrase og lokalisering av utbrent scooter er vist på kartet.  
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Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 
 
Når søknaden gjelder kjøring på barmark, vil det ha betydning om kjøringen kan skje langs veg 
som regnes for utmark etter lovens § 2, etter opparbeidet trasé og lignende. På den måten vil 
motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
Vurderinger: 
Dispensasjon etter forskriftens § 6 skal bare gjelde for unntakstilfeller og søkeren må ha et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til sporskader, støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av 
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
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kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter som berøres direkte. Det er også mye ferdsel etter denne traseen, så det vil i liten 
grad endre forstyrrelsesmønsteret. I forhold til sakens omfang, og med tanke på at det er en 
midlertidig forstyrrelse, så er kunnskapsgrunnlaget er godt ivaretatt, og det er lite sannsynlig at det 
ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke til 
anvendelse i denne saken. Omsøkt transport er lite omfattende. 
 
Myndigheten til å behandle søknader om dispensasjon etter motorferdselforskriftens § 6 ligger 
hos Teknisk utvalg. De har møte ca. 5 ganger i året. Søknaden kom inn etter at utvalget hadde 
avviklet siste møte før sommeren. Vi har imidlertid en bestemmelse i delegasjonsreglementet at 
leder for utvalget kan behandle saker som ikke kan vente til neste møte. Søknaden er derfor 
forelagt for leder av utvalget og vedtaket er gjort i samråd med ham. For fremtiden vil vi be om 
at søknader leveres i god tid før utvalgsmøter. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune Oddvar Seppola 
tillatelse til bruk av ATV for å hente en brannskada snøscooter fra hytta som står på gnr/bnr/fnr 
27/7/13. Trase er vist i kart i saksutredningen. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Traktorveg fra opp Badderdalen og opp til Honka. 
All kjøring skal gå på traktorveg eller eksisterende kjørespor 
 

Personer: Oddvar Seppola 
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk ATV 
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 01.07.2019 og fram til 31.07.2019 
 

Antall turer  
 
En tur. Dato skal føres inn før turen starter i dette feltet:…………………. 

  
 
 
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: 
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Søker viser til et transportbehov. Alternative løsninger synes å være vanskelig.  Konsekvensene 
er relativt små da all ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte kjørespor.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Reinpolitiet avdeling Storslett    
SNO-Avdeling Storslett    
Spalca reinbeitedistrikt    

 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

FREDRIKSTAD NÆRINGSBYGG AS 
Elingårdsveien 45A 
1626 MANSTAD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 67/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/322-7 1979/2019 600 06.08.2019 

 

1943/8/22-23. Vedtak søknad om tillatelse til tiltak. Ismaskinbygg. 

 
Saksopplysninger:  
 
Fredrikstad Næringsbygg As (898296792), søker på vegne av Mowi AS om byggetillatelse for 
oppføring av bygg beregnet fir ismaskin. Dette på eiendommen 1943/8/22-23 i Jøkelfjord. 
Innenfor fabrikkområdet til Mowi AS. Bygget har et BYA på 56m².  
Tiltaket er i strandsonen, og det må derfor dispenseres i fra Plan -og bygningsloven § 1-8. Forbud 
mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, for å kunne gi byggetillatelse.  
 
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket  
 
Nabovarsling:  
Da Mowi AS er eier av tilstøtende eiendom, anser kommunen tiltaket unntatt for nabovarsling 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid:  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2  
 
Gjennomføringsplan:  
Gjennomføringsplan foreligger jf. PBL § 21-2 og SAK 10 § 5-3 
 
Ansvarsrett:  
Tiltaket anses belagt med ansvar jf. PBL § 21-4, andre ledd 
 
Dispensasjon, miljø:  
Omsøkte tiltak ligger innenfor Strandsonen. Plan -og bygningslovens § 1-8.; I 100 metersbeltet 
langs sjøen og vassdrag, skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap 
og andre allmenne interesser.  
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Dispensasjon, risiko og sårbarhet:  
Tomten ligger nær sjøen, men det anses ikke å være fare ved stormflo, dette ut i fra kart og lokal 
kunnskap. Bygget er for ismaskin og det plasseres inntil eksisterende bygg, vendt i fra 
strandsonen 
 
Kommunen kan ikke se at de omsøkte dispensasjonene vil ha konsekvenser for helse, miljø eller 
sikkerhet. Tiltaket anses som lite og er innenfor eksisterende fabrikkområde. Etter en samlet 
vurdering så ses fordelene som større enn ulempene, ved en dispensasjon. Videre vurdering er at 
hensikten med de bestemmelsene som det i det her tilfellet dispenseres i fra, ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. Utvidelsen er arealmessig liten. Tiltaket er for å sikre en bedre produksjon for is. Det 
omsøkte tiltaket vil ikke medføre en større ulempe eller privatisering av området, enn det som er 
i dag. 
 
Byggegrunn/miljøforhold:  
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i ihht. PBL § 28-1. Dette etter vurdering av info fra 
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart. (www.ngu.no) og lokal kunnskap. 
  
Atkomst/avkjørsel:  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL. § 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer  
 
Vannforsyning og avløp:  
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 
og 27-2. Tiltaket gir ingen endringer. 
 
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.  
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
Kommunen har sjekket ut naturbasen, (www.miljostatus.no). Det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.  
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
Søknaden om byggetillatelse og dispensasjon er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter 
en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
Tiltaket er på eksisterende anleggsområde for drift av oppdrett/slakteri. Plassert på samme tomt. 
  
Reindrift:  
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen. (www.kart.reindrift.no).  
Tomten ligger innenfor vår og høstbeiteområde. Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil ha 
konsekvenser for reindriften. Tiltaket er plassert på eksisterende anleggsområde og vil ikke gi 
endrede forutsetninger for reindriften 
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Kultur -og fornminner:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,  
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.  
(PBL § 21-5, SAK 10 § 6-2).  
 
Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn:  
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen 
  
Anmodning om ferdigattest:  
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.  
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
  
Bortfall av tillatelse:  
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan -og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon i fra Plan -og 
bygningslovens § 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Dette for oppføring av 
bygg beregnet for ismaskin.  
 
Jamfør PBL § 21-3, fritas omsøkt tiltak for nabovarsling 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis MOWI AS, byggetillatelse for oppføring 
av bygg, beregnet for ismaskin. Dette på eiendommen 1943/8/22-23 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Inge Karlsen 
Etatsleder Næring, utvikling og teknisk 
Direkte innvalg: 77778841-Mobil: 40405620 
E-post: jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
MOWI NORWAY AS Postboks 4102 Sandviken 5835 BERGEN 

 

mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Norun Isaksen 
Vangberg 2 D 
9013 Tromsø 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 69/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/219-2 2006/2019 600 08.08.2019 

 

1943/28/63. Vedtak søknad om tillatelse til riving 

 
Saksopplysninger:  
Norunn Isaksen søker om tillatelse til riving av et gammelt fjøs, på eiendommen 28/63 i 
Badderen. Bygningsnummer 192249546. Hun søker på vegne av alle eiere. Fjøset er gammelt og 
den bygningsmessige tilstanden er dårlig. Det drives ikke landbruk på eiendommen i dag. Det 
opplyses ikke om arealet på grunnflaten men målt på kart, så anslås den til ca. 55m².  
 
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2 
 
Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.» 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-
12 skal vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og 
geologi og vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
Kommunen har sjekket ut naturbasen (www.miljostatus.no) . Det er ikke registrert noe spesielt 

http://www.miljostatus.no/
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med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
 
Kommunen har behandlet søknaden om rivingstillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og 
etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal 
kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens 
formål. Tiltaket er på eksisterende tomt og gjelder riving av eksisterende bygning 
 
Kultur- og fornminner: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no), det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. 
Dersom det under utgraving eller annen aktivitet i marka, kommer fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 
og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. 
(PBL § 21-5, SAK 10 § 6-2). 
 
Reindrift: 
Ikke relevant i forbindelse med søknaden. 
 
Avfall: 
Jamfør PBL § 29-8 skal tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, tilfredsstille krav til 
forsvarlig avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i 
egen virksomhet, skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 
9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-4 og SAK 10 § 3-1, gis Norunn Isaksen m/fl 
tillatelse til riving av fjøs (192249546), på eiendommen 1943/28/63 
 
Kvænangen kommune gjør tiltakshaver oppmerksom på krav om forsvarlig 
avfallshåndtering 
 
 
Det tilkommer et saksbehandlingsgebyr på kr; 4100,- 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Inge Karlsen 
Etatsleder Næring, utvikling og teknisk 
Direkte innvalg: 77778841- Mobil: 40405620 
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 

mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
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Kvænangen  kommune
Kyænangen kommune Saksbehandler, innvalgste  Posnnoüak
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Tllbehandling:

Saksbehandler: /§_»)»W\)wx(§(
Tiloriemerlng

Gradering

Klage over avslag på søknad om dispensasjon for fradeling av tre tomter til

fritidsformål fra grunneiendom gnr. 35 bnr. 9 i Kvænangen kommune -

vedtaket stadfestes

Vi viser til oversendelse av ovennevnte klagesak, mottatt her den 25.02.2019, samt vårt foreløpige

svar av 12.03.2019.
*****

Saken gjelder klage over avslag på dispensasjon fra arealformålet LNF i kommuneplanens

arealdel til fradeling av tre tomter til fritidsformål på eiendommen gnr.35 bnr. 9 i Kvænangen

kommune.

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak datert 29.1 1 .2018 under henvisning til at

vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, jfr. pbl. § 19-2.

Vi vil begrunne dette nærmere i det følgende.

*****

Sakens bakgrunn
Sakens bakgrunn, herunder innhold i plangrunnlag, søknaden, klage og kommunens

saksfremlegg forutsettes kjent for partene. Vi vil likevel gi et kortfattet sammendrag av saken slik
den er opplyst for Fylkesmannen.

Den 31.03.2017 fremsatte ansvarlig søker Rambøll AS søknad om fradeling av tre tomter fra

grunneiendommen 35/9  i  Kvaenangen kommune på vegne av tiltakshavere Heidi, Ingrid og Tor

Pedersen. Tomtene ble søkt fradelt fra grunneiendommen for å kunne benyttes til fritidsformål. De

aktuelle tomtene ligger i LNFR-A område i kommuneplanens arealdel (KPA), og det ble derfor søkt

om dispensasjon fra arealformålet. Det ble også rekvirert oppmålingsforretning. Ansvarlig søker

utarbeidet i tillegg en skredrapport ettersom tomtene delvis lå i utsatte områder for skred.

Ansvarlig søker opplyser at de søker om fradeling av disse tre tomtene nå ettersom eiendommen i
forslag til ny KPA, som lå ute på høring, ikke var avsatt til LNFR-område med spredt boligbebyggelse.

Telefon: 78 95 03 00

www.flglkesmannen.no/tf

Besøksadresse:

Strandvegen 13, Tromsø

Damsveien 1, Vadsø

Postadresse:

9815 Vadsø

E-postadresse:

fmtf ost lkesmannen.no

Sikker melding:

wwwfllkesmannen.no/melding Org.nr. 967 311 014
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Kvænangen kommune behandlet saken i Teknisk utvalg den 29.11.2018. innstillingen gikk imot

dispensasjon, og ble enstemmig vedtatt. Utvalget avslo søknaden jf. pbl.  §  19-2 ogjordloven §§ 9 og
12.

Ved avgjørelsen etter pbl. § 19-2 ble det vektlagt 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 var også
funnet å være i strid med jordvernet da omsøkte tomter berører tidligere dyrka mark og ligger tett

på gårdstun. Det ble også vist til at det er ønskelig at mest mulig utbygging skal foregå i tråd med
plan og ikke basere seg på enkeltdispensasjoner.

Heidi Pedersen klagde på vedtaket den 28.12.2018, på vegne av de tre tiltakshaverne. l klagen

anføres blant annet at tomtene er plassert i utkanten av tidligere dyrket mark, men at området nå er
tilgrodd. Det vises til at arealet er utfordrende å benytte til landbruk på grunn av helningai
terrenget, og nåtidens større landbruksutstyr. Videre er det anført at klagerne ikke ser fornuft i at

det ikke skal bygges fritidsboliger ved bolighus, ettersom at det ved den omsøkte eiendommen
ligger fritidsboliger som har bolighus på hver side noen kilometer fra. Endelig har klagerne anført at

det må tas hensyn til at det ertre søsken som har tilknytning til stedet som vil holde eiendommen i

familien. Det klages også på lang Saksbehandlingstid.

Kommunen underinstansbehandlet klagen i Teknisk utvalg den 07.02.2019. Kommunen fant ikke
grunnlag for å omgjøre vedtaket, og sendte saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Kommunen har for øvrig også behandlet klagen etterjordlova, og Fylkesmannen i Troms og

Finnmark ved Landbruksavdelingen har i vedtak av 04.04.2019 stadfestet kommunens avslag på

søknad om deling av eiendommen etterjordloven.

Fylkesmannens myndighet

Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi

skal vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan også ta opp forhold som ikke
er berørt i klagen. Der Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune, skal
vi imidlertid legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie

skjønn, jf. fvl.§ 34, annet ledd.

Fylkesmannens vurdering

Klagen er fremsatt i rett tid etter utsettelse av klagefristen, og av part eller annen med rettslig

klageinteresse, jf. forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 og 29 første ledd, og tas dermed til

behandling.

Planstatus [or eiendommen

Eiendommen det søkes om dispensasjon for omfattes av kommuneplanens arealdel for Kvænangen
kommune 1994 - 2004 hvor eiendommen er avsatt til arealformålet LNF-område A. Dette er

områder hvor spredt bolig og fritidsbebyggelse kan tillates. Det forutsettes likevel at det kan gis

dispensasjon fra LNF-formålet. Kommunen har ingen reguleringsplan for området.

Søknaden ble fremsatt og behandlet, innenfor daværende kommuneplanens arealdel. Det er den

23.01.2019 vedtatt ny KPA for Kvænangen kommune, og eiendommen er fortsatt avsatt til LNFR-
formål. Det bemerkes likevel at Fylkesmannen har behandlet saken basert på gjeldende KPA på

tidspunktet for søknaden og kommunens vedtak, som er kommuneplanens arealdel for Kvænangen
kommune 1994 - 2004.
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Fylkesmannen viser til at tiltak som er i strid med gjeldende arealplaner ikke kan tillates, jf. plan- og

bygningsloven (pbl.) § 11-6 første ledd og § 1-6 andre ledd. Det følger videre uttrykkelig av pbl. § 26-1

at opprettelse av ny grunneiendom ikke kan gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som
«strider mot denne lov, forskrift eller plan». En tillatelse til fradeling vil dermed være betinget av at
det foreligger en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Fradeling av tomtene til fritidsformål forutsetter også dispensasjon fra pbl. § 1-8 om forbud mot

bygging i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Ettersom kommunen har kommet til at søknaden

om dispensasjon fra LNF-formålet må avslås, er ikke søknaden om dispensasjon fra 100-metesbeltet
mot sjø ikke nærmere vurdert i saken. Fylkesmannen har kommet frem til at kommunens avslag på

dispensasjon fra LNF-formålet må stadfestes, og finner derfor heller ikke grunn til å vurdere om det
kan gis dispensasjonen fra pbl. § 1-8.

Kommunens saksbehandling
Klager har anført at kommunens Saksbehandlingstid har vært svært lang. Krav til

saksbehandlingstiden følger av plan og bygningsloven  §  21 -7 fjerde ledd hvor det fremgår at
«[s]øknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller

planbestemmelser, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker».

Søknaden ble mottatt av kommunen den 31.03.2017, og klager fikk melding om vedtak den
29.11.2018. Det utgjør en saksbehandlingstid på ca.1 år og 8 måneder, noe som innebærer en

omfattende overskridelse av behandlingsfristen på 12 uker. Kommunen har på bakgrunn av lang

saksbehandlingstid ikke krevd byggesaksgebyr.

Kommunen har beklaget den lange saksbehandlingstiden. Ved oversendelsen av klagesaken har
kommunen skrevet følgende om saksbehandlingstiden:

«Saksbehandlingstiden har vært svært lang. Det er beklagelig at kommunen er på

etterskudd. Søker skulle vært informert om dette fortløpende. Det foreligger derfor brudd på
forvaltningslovens bestemmelser. Uavhengig av dette så må saken vurderes ut ifra de

forhold og hensyn som gjelder det aktuelle tiltaket»

Fylkesmannen anser det som uheldig at kommunen har så lang saksbehandlingstid, og ber

kommunen etterstrebe å overholde forvaltningslovens frister, og påse at det gis foreløpig svar når

nødvendig. Fylkesmannen legger til grunn at overskredet saksbehandlingstid åpenbart ikke har hatt

betydning for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

Vurderingen av dispensas@
Dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd lyder slik:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. l tillegg må

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

ldispensasjonsvurderingen må bygningsmyndighetene foreta en avveining mellom de hensyn

som lovens forbudsbestemmelser eller gjeldende planer skal beskytte og de hensyn som taler

for dispensasjon. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
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vesentlig tilsidesatt.

l tillegg må det foretas en interesseavveining der fordelene med tiltaket må vurderes opp mot
ulempene, og vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at disse finnes klart større etter en
samlet vurdering. lforarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242,

fremkommer det at:

[D]et [må] foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Ordvalget

innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene

bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Dersom vilkårene i pbl. § 19-2 andre ledd ikke er oppfylt er det ikke rettslig adgang til å innvilge en
dispensasjonssøknad. Vilkårene er dessuten kumulative, det vil si at begge må være oppfylt før

dispensasjon kan gis.

Fylkesmannen viser videre til at spørsmålet om å dispensere fra planer reiser særlige spørsmål.

Planer er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens øverste

folkevalgte organ, kommunestyret. De omhandler konkret vurderte forhold knyttet til

arealutnyttelsen innenfor et bestemt område, og det skal derfor ikke være kurant å fravike disse.
Dispensasjoner vil lett kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Det

skal derfor ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Ved kommunens behandling av

søknaden ble det truffet følgende vedtak den 29.11.2018:

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 ijordlovens §§ 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.

Det fremgår av saksfremlegget at kommunen har vurdert at fradeling av parsellene i vesentlig grad
vil tilsidesette hensynene bak arealformåleti kommuneplanens arealdel hvor området er avsatt til

LNF-formål. De har i tillegg vist til at fordelene ikke er klart større enn ulempene, og konkluderer

med at begge de kumulative vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylte.

Ved vurderingen av det første vilkåret, har kommunen identifisert landbruksinteressene og

jordvernet som viktige hensyn bak LNF-formålet. Kommunen har også vist til bosettíngshensyn,
samt at plassering av hytter på landbrukseiendom vil begrense eiendommens muligheter for

landbruk i fremtiden.

Kommunen har i stor grad vurdert de samme momenter under det andre vilkåret, og skriver
følgende:

l søknaden er det  i  liten grad vist til samfunnsmessige fordeler som tilsier atjordvernet,
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planstatus og bosettingshensynet skal vike. Samtidig så vil tiltaket medføre ulemper på
viktige samfunnsintersser. Det er derfor ikke grunnlag for å tillate omdisponering av

dyrka/dyrkbar mark til fritidsbebyggelse eller deling av landbrukseiendom.

Kommunen vurderer også under sine avsluttende merknader at:

Eiendommen har stor boverdi, og dette er et viktig hensyn å ivareta på

landbrukseiendommer i Kvænangen. Videre kommer omsøkte tomter i strid med

kommunens retningslinjer for fritidsbebyggelse. Selv om eiendommen har forholdsvis små
jordressurser så må landbruksinteressene tillegges vekt i saken da tomtene ligger delvis på
innmark og tett på tunet på landbrukseiendom. De kommer også i konflikt dyrkbarjord da

størsteparten av de omsøkte tomtene ligger på tidligere dyrka mark. Det vurderes derfor at

søknaden setter hensynet til planformålet LNF til sides.

Det er ikke vist til fordeler med fradelingen utover generelle personlige hensyn. Vi har store
arealer satt av til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og vi har mange ferdig

regulerte tomter. Samtidig kan det vises til konsekvenser forjordvern og grunnlag for

bosetting. Det vurderes at fordelene ikke er større enn ulempene. Etter ei samla vurdering så

bør søknaden avslås både i henhold tiljordlovas §§ 9 og 12 og dispensasjonen fra
arealformål i kommuneplanens arealdel.

Klager har som begrunnelse for dispensasjon, anført at tomtene er plassert i utkanten av den
dyrkbare marka, og at mye av arealene er gjengrodd og ikke drivverdige.

Klagerne viser videre til at det ikke fremstår som forståelig at kommunen viser til retningslinjer om at
fritidsbebyggelse ikke skal plasseres i nærheten av boligeiendom, da de to fritidsboligene som står

på eiendommen i dag har bolighus i hver retning. Klagerne anfører også at det må tas hensyn til at

saken gjelder fradeling av tre hyttetomter til tre søsken med tilknytning til området og kommunen,
som vil beholde eiendommen i familien. Til dette vises det også til at eiendommens muligheter for

bosetting ikke er av betydning da de ikke ønsker å selge eiendommen.

Avslutningsvis har klagerne påpekt betydning av familiære forhold knyttet til fradelingen:

l sin underinstansbehandling av klagen har kommunen gjort følgende vurderinger av de anførslene

klager har fremsatt:

Vi er enig i at driftsforholdene er forholdsvis tungdrevne, og særligjordbruksarealene er

mindre egnet til større maskinelt utstyr. Deler av skogen kan være drivverdig med tyngre

utstyr, men det vil være nødvendig med noe opprustning av skogsvei, lunneplass ol. Det

finnes meget gode statlige tilskuddsordninger for infrastruktur i skogbruket. Vurderingen av

boverdi på en slik landbrukseiendom er et prinsipielt og overordna hensyn som bygger på

politiske signal som vi har fått i gjennom plansaker og konsesjonssaker som har vært

behandlet de seinere årene. Eiendommen har bolighus. Den har fin beliggenhet, og den er

lett tilgjengelig fra offentlig veg. l forhold til retningslinjene for konsesjonsbehandling vedtatt
i kommunestyret i sak 70/2017 så er dette en eiendom som vi ønsker skal benyttes til

bosetting og landbruk. Administrasjonen mener saken er tilstrekkelig opplyst til å behandle

klagen uten å drøfte argumentasjonen og kommunens vektlegging av hensynene med søker.

Når det gjelder de familiære hensyn og retningslinjene for fritidsbebyggelse, har kommunen lagt til

grunn følgende:
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At fradeling av tomtene kan lette fordeling av arv er ikke en grunn kommunen kan vektlegge
ved vurdering om dispensasjon og fradeling skal kunne tillates. Vi kan heller ikke vektlegge i
særlig grad at det er familiemedlemmer som skal ha tomtene. I alle tilfeller så vil tomter være
fritt omsettelig. Kommunen må legge et objektivt syn på arealbruken til grunn, og de samme

krav til planmessig avklaring må gjøres uavhengig av hvem som skal ha tomtene. Vi må ha et

langsiktig perspektiv på arealforvaltningen og ivareta framtidige generasjoner sine behov.

De kommunale retningslinjene for fritidsbebyggelse som ble vedtatt i 2007 (KS sak 10/2007)

sier blant annet at hytter eller hyttefelt i umiddelbar nærhet til helårsboliger bør unngås. I

den sammenheng så er det lite relevant at bolighuset på gården ikke benyttes til boligformål
for tiden. Det er likevel et bolighus som omfattes av dette hensynet.

Kommunen har uttalt at eiendommen har stor boverdi. Samtidig har vi utfordringer med at
folketallet går tilbake og landbrukseiendommer og andre boligeiendommer benyttes til

fritídsformål. Det vil derfor være et viktig samfunnshensyn å ivareta de eiendommene med

bolighus som kan være attraktive for bosetting. Oppstykking av eiendommen med

hyttetomter tett på gårdstunet vil redusere mange muligheter på gårdsbruket.

Kommunen oppsummerer avslutningsvis at de anser at det i søknaden i liten grad er vist til

samfunnsmessige fordeler med tiltaket, samtidig som det vil medføre ulemper på viktige
samfunnsinteresser (jordvernet og bosettingshensynet) å dispensere.

Kommunen har her forholdt seg til relevante momenter for vurderingen av dispensasjon, og viser

blant annet til kommunens praksis og retningslinjer.

Kommunen har videre vurdert både at de landbruksmessige hensyn vesentlig tilsidesettes ved en
dispensasjon, samt at de fordeler ved dispensasjonen ikke er klart større enn de ulemper som en
dispensasjon vil medføre. Kommunen anser at de fordelene som foreligger er av mer privat

karakter, som at det er tre søsken som ønsker å benytte en eiendom for oppføring av hytter. Videre

at saken synes å være en del av et arveoppgjør, og at tiltakshaverne har røtter i kommunen.

Det avgjørende for kommunens vurdering synes likevel å være at hensynet til landbruket blir

vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. l behandlingen etterjordloven er fradelingen avslått.

Fylkesmannen ved Landbruksavdelingen har også, som nevnt, i vedtak av 04.04.2019 stadfestet

kommunens avslag på søknad om fradeling av eiendommer etterjordloven.

Fylkesmannen kan tiltre kommunens vurdering, og viser blant annet til at vi har vektlagt at det er

avslått fradeling av eiendommer etterjordloven. Relevante fordeler i en dispensasjonsvurdering må

ta utgangspunkt i langsiktige areal- og ressursutnyttelseshensyn. Når det er avslått fradeling etter

jordloven viser dette at det er vektige hensyn til fordel for landbruket. Fylkesmannen finner, i likhet

med kommunen, at de fordeler som er vist til er av mer personlig karakter, og at fordelene derfor
ikke kan vektes i samme grad ved vurderingen etter plan- og bygningsloven.

Kommunen har vektlagt saklige og relevante momenter i sin vurdering av om dispensasjon skal gis.
Fylkesmannen er enig med kommunen i at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn

ulempene, og at hensynet bak bestemmelsen vil bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.

Fylkesmannen vektlegger her særlig at en dispensasjon til fradeling av tre parseller til fritidseiendom
står i klar motsetning til de landbruksfaglige ulemper som er vurdert av kommunen og
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Fylkesmannen ijordlovssaken av samme omsøkte tiltak. Fylkesmannen er av samme grunn enig
med kommunen i at hensynet bak arealformålet LNF må anses å vesentlig tilsidesettes når
landbruksfaglige hensyn taler imot fradelingen.

Fylkesmannen har videre vektlagt at det fremgår av Miljøverndepartementets uttalelse inntatt i
Planjuss 1/2012 s. 17 og 18 at Fylkesmannen «skal være svært tilbakeholden med å omgjøre en

kommunes avslag på søknad om dispensasjon fra plan.»

Klagen tas etter dette ikke til følge.

Med hjemmel i pbl. § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak:

Kvænangen kommunes vedtak av 29.11.2018 i sak 40/18, stadfestes.

-k-k*~k~k

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette brevet. Vi gjør

oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jfr. forvaltningsloven §§
18 og 19.

Med hilsen

Camilla Solheim
rådgiverjuridisk

Wilhelm Istad (e.f.)

fungerende leder forjuridisk avdeling

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

RAMBØLL NORGE AS

Heidi Elisabeth

Pedersen

Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO

Djupvikveien 8 9519
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Saksbehandler:

Til orientering V

Kvænangen kommune Gmdefing 
 

Fylkesmannen opphever Kvaenangen kommune sitt vedtak i sak 2019/3-38.

Dispensasjon i forbindelse med skredkurs.

Fylkesmannen viser til varsel om mulig omgjøring av Kvænangen kommune sitt vedtak i sak 2019/3-38.

Bruk av snøskutere i forbindelse med skredkurs i denne saken, er ikke et særlig behov, og

kan dekkes på annen måte. Vedtaket er også i strid med motorferdsellovens intensjon om å

begrense motorferdselen til et minimum. Fylkesmannens vurderer derfor at kommunens
vedtak er ugyldig. Vi benytter vår omgjøringskompetanse, og opphever vedtaket.

Vedtak:

Fylkesmannen opphever Kvænangen kommune sitt vedtak i sak 2019/3 -38. Vedtaket er i medhold av

forvaltningsloven  §  35  annet  ledd, jf. første ledd bokstav c.

Wille Rajala og Hans Alexanderjosefsen kan klage på vedtaket innen tre uker etter at brevet om oppheving er

mottatt. Eventuell klage skal stiles til Miljødlrektoratet, og sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Bakgrunn for saken

l februar 2019 søkte Wille Rajala, om dispensasjon for bruk av snøskutere i forbindelse med skredkurs for

skuterførere. l søknaden skrev Rajala at de ønsket å arrangere kurs i løpet av uke 12 og 13, som var lagt opp til

at deltakere skulle lære om snøsikkerhet, og hvordan ferdes sikkert og trygt i fjellet. De skrev de ønsket tre _

grupper på 18 deltakere, og at kurset skulle holdes over 2 dager hver. Søker mente var behov for å benytte
inntil 18 snøskutere per kurs. Kurset skulle ha en teoridel og praksisdel. Den praktiske delen skulle foregå på et

egnet område, der deltakerne skulle øve seg på det som var gjennomgått i teoridelen.

Den 4. april behandlet Teknisk utvalg i Kvænangen kommune søknaden. Administrasjonssjefen innstilte på

avslag. Saksfremlegget var godt begrunnet ut fra motorferdselloven og naturmangfoldlovens prinsipper.

Teknisk utvalgt fulgte ikke innstillingen. Under møtet foreslo Reidar Eilertsen - Wadsnes, å innvilge

dispensasjon. Forslaget ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Utvalget fattet derfor vedtak om bruk av inntil 18

snøskutere i forbindelse med skredkurs,l Honka  — og Sedars området. Dispensasjonen gjaldt èn dag i tiden

fram til 4. mai 2019.

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmtf ost lkesmannen.no 9815 Vadsø Strandvegen 13, Tromsø www.fllkesmannen.no/tf

Sikker melding: Damsveien 1, Vadsø

www.fylkesmannen.no/melding Orgnr, 967 311 014
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Varsel om mulig omgjøring

Fylkesmannen gjorde lovlighetskontroll av vedtaket, og vurderte at vilkåret for å vurdere søknaden etter nf § 6,

ikke var tilstede. Vi vurderte at Kvænangen kommune ikke hadde hjemmel til å benytte skjønnsrommet til å

innvilge dispensasjonen til bruk av snøskuter for et slikt skredkurs. Dispensasjonen ville også være i strid med
målet i motorferdselloven, om å redusere motorferdselen til et minimum. Fylkesmannen i Troms og Finnmark

varslet derfor at vedtaket kunne bli omgjort, i medhold av forvaltningsloven § 35 annet ledd,jf. første ledd.

Kommunen og søker fikk 14 dagers frist for å komme med en uttalelse. Fylkesmannen fattet vedtak om

oppsettende virkning. Kvænangen kommune har tatt varselet til orientering. Søker har ikke uttalt seg i denne

saken.

Fylkesmannens oppgave

Fylkesmannen skal veilede kommunene om gjeldede regelverk for motorferdsel i utmark. Vi skal også gjøre

lovlighetskontroll av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag, for å minimalisere negativ

påvirkning på naturmiljø og friluftsliv. Gjennom veiledning skal vi bidra til å gjøre dispensasjoner kontrollerbare

i felt. Fylkesmannen samarbeider derfor med Politiet, SNO og Fjelltjenesten i slike saker. Et av målene med

samarbeidet er å veilede kommunene slik at de har god nok kunnskap til å fatte lovlige og kontrollerbare
vedtak.

Lovgrunnlaget

I følge motorferdselloven § 3, er motorferdsel  i  utmark ikke tillatt med mindre noe annet er bestemt i, eller i

medhold av loven. Etter nasjonal forskrift, heretter kalt nf  §  1 første ledd, kan motorferdsel i utmark bare skje i

samsvar med forskriften. Omsøkte kjøring regnes som motorferdsel i utmark, og er dermed ikke tillatt med
mindre noe annet er bestemt i eller i medhold av motorferdselloven,jf. motorferdselloven § 3.

Lov og forskrift åpner for flere nytteformål der motorferdsel er tillatt, hvor man kan kjøre uten å måtte søke om

tillatelse. Anerkjente nytteformål er listet opp i §  4  i  motorferdselloven,  i  nasjonal forskrift § 2 (barmark), og

nasjonal forskrift § 3 (vinterføre). Omsøkte transport ligger ikke innenfor noen av disse.

Kommunen har innvilget dispensasjon etter nf § 6, særlig behov.

Transport etter nf§  6,  sær/ig behov

Etter nasjonal forskrift § 6 kan kommunestyret  i  unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5,

dersom søkeren pâviser et særlig behov, som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annet

måte.

For at kommunen skal kunne gi tillatelse må alle disse betingelsene være oppfylt;

a) Søkeren må påvise et særlig behov

b) Behovet må ikke knyttes til turkjøring

c) Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte

d) Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere motorferdselen til et

minimum

I veiledning til § 6, særlige behov, er det listet opp en rekke eksempler på hva som kan være særlige behov, og

hva som ikke faller inn under dette. Vurdering av hva som kan gå under «særlige behov», som ikke knytter seg til

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte, er en skjønnsmessig vurdering. Ved vurderingen av om det

foreligger et "særlig behov" sier rundskriv T-1/96 at det vil være av betydning om kjøringen er nødvendig, og har

et akseptert nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring. Det er formålet med kjøringen som er

avgjørende. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren ser transporten som lønnsom, dersom ikke

transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig behov.

I  vurderingen må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens strenghet ivaretas. Den

enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv om den enkelte tillatelse
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ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de samlede konsekvenser av å innvilge

tilsvarende søknader.

Vurdering etter motorferdselloven og naturmangfoldloven

Kvænangen kommune skal behandle søknaden etter gjeldende lowerk og naturmangfoldlovens prinsipper §§

8-12. Vurdering av disse prinsippene skal synliggjøres i vedtaket, dvs. §  8  om kunnskapsgrunnlaget, § 9 om føre-

var-prinsippet, § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning, § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse

skal bæres av tiltakshaver, og §  12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Begrunnelse av vedtak

Alle vedtak skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 25. Begrunnelsen skal vise om kommunen faktisk har gjort

vurderinger etter motorferdselloven og naturmangfoldloven. Forvaltningsloven stiller minstekrav til

saksbehandlingsregler som må overholdes. Dette innebærer at det skal gis en begrunnelse der det fremgår
hvordan kommunen har vurdert transportbehovet og hvordan søker oppfyller vilkåret  i  hjemmelen, i dette

tilfellet nf § 6.  I  nasjonal forskrift  §  6 står det eksplisitt at kommunen skal vurdere transportbehovet opp mot
mulige skader og ulemper. Dette sammenholdt med forvaltningsloven §§ 23 og 24 gjør at det må kreves at

kommunen gjør denne vurderingen skriftlig. Om vurderingen ikke kommer frem av vedtaket selv, må

vurderingen gjøres skriftlig i saksforberedende fremlegg fra saksbehandler.

Fylkesmannens vurdering

I denne saken er det snakk om privatpersoner som skal delta på kurs med snøskuter, for å lære om

skredsikkerhet i bratt terreng. Kjøring i bratt og skredutsatt terreng for privatpersoner, er ulovlig motorferdsel,

og det vil ikke ligge innenfor rammene av motorferdselloven å innvilge dispensasjon for slik motorferdsel.

I Trafikkopplæringsforskriften for snøskuter skal det som del av opplæringen gjennomføres «sikkerhetskurs i

naturen». Skredfarevurdering, bruk av snøskredvarsel i turplanleggingen og kunne bruke sikkerhetsutstyr er

obligatorisk, og en del av læreplanen. NVE er ansvarlig for kunnskapsbasen i læreplanen og har utarbeidet

kursmateriellet. Dette ble obligatorisk del avføreropplæringen ijuni 2017.

For skuterførere som ikke har gjennomført «sikkerhetskurs i naturen», finnes det en rekke skredkurs som

holdes av offentlige og private aktører. DNT holder mange skredkurs som er relevante for alle typer ferdsel i

naturen, også de som kjører etter snøskuterløyper eller har dispensasjon til annen type kjøring. Fylkesmannen
forutsetter derfor at de deler av kurset som omfatter skredfarevurdering, bruk av skredsikringsutstyr mv.

dekkes for både for skuterførere og andre gjennom eksisterende skredsikringskurs på ski og på snøskuter etter

lovlig løypenett.

Teknisk utvalg har ikke vist til hva det særlige behovet er, eller om søker kan dekke sitt transportbehov uten

bruk av motorkjøretøy. Vi har vurdert at kravet til vurdering etter motorferdselloven, naturmangfoldlovens

prinsipper og forvaltningsloven heller ikke er tilfredsstillende i denne saken. l tilfeller politiske utvalg ikke følger

administrasjonens vurdering og innstilling, men velger å foreta saksforberedelsen selv, må de likevel overholde

reglene som stilles av lover og forskrifter. Utrednings- og begrunnelseskravene i forvaltningsloven og

naturmangfoldloven kan ikke omgås. Vedtak som ikke er begrunnet, vil i utgangspunktet kunne anses å være

ugyldige. En slik type saksbehandlingsfeil er i seg selv grunnlag for å oppheve vedtaket.

Ut ifra det ovennevnte legger Fylkesmannen til grunn at vilkårene i nasjonal forskrift § 6 om at det må foreligge

et unntakstilfelle, og et særlig behov, som ikke kan dekkes på annen måte ikke er oppfylt i saken.

Oppsummering

Fylkesmannen har funnet følgende mangler i vedtaket:
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o  Vedtaket ga dispensasjon til formål som ikke er innenfor rammene av motorferdselloven.

o  Teknisk utvalg har ikke påvist at søker hadde et særlig behov, som ikke kunne dekkes på annen måte,

jf. nf§ 6.

o  Utvalget har ikke vurdert søknaden etter naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8- 12.

o  Utvalget har ikke vurdert transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper for natur og mennesker
knyttet til målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

o  Dispensasjonen ga mulighet til omfattende motorferdsel, og er derfor i strid med motorferdsellovens

intensjon om å begrense motorferdsel til et minimum.
o  Vedtaket var ikke tilstrekkelig begrunnet, jf. forvaltningsloven § 25

Konklusjon

Fylkesmannen vurderer at vilkåret for å vurdere søknaden etter nf § 6, ikke var tilstede. Det betyr at Kvænangen

kommune ikke hadde hjemmel til å benytte skjønnsrommet til å innvilge denne dispensasjonen til bruk av

snøskutere i forbindelse med skredkurs som omsøkt.

Dispensasjonen er i strid med målet i motorferdselloven, om å redusere motorferdselen til et minimum.

Fylkesmannen vurderer at vedtaket ikke tilfredsstiller forvaltningslovens § 25, om krav til begrunnelse, eller

naturmangfoldlovens krav til vurdering etter § 7. Vi ber Kvænangen kommune bruke veiledningen for

framtidige søknader.

Selv om vedtaket ikke lenger har aktualitet, mener Fylkesmannen det er behov for å benytte vår

omgjøringskompetanse, for å forhindre ulovlig praksis. Fylkesmannen i Troms opphever derfor vedtaket i sak

2019/3 -38 i medhold av forvaltningsloven § 35 annet ledd,jf. første ledd.

Klagerett

Wille Rajala og Hans Alexanderjosefsen kan klage på opphevingsvedtaket. Miljødirektoratet er klageinstans.

Dersom de velger å klage på vedtaket, vil en endelig avgjørelse først være gyldig etter at klagesaken er avgjort.

Med hilsen

Gøril Einarsen
seniorrådgiver miljø

Christer Michaelsen

Fungerende miljødirektør

Troms politidistrikt

Fjelltjenesten, Statskog

Statens naturoppsyn, Miljødirektoratet

Kopi:

Dokumentet er elektronisk godkjent
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NTNU v/Rune Larsen 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 55/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-107 1824/2019 K01 04.07.2019 

 

Søknad om landingstillatelse med helikopter i forbindelse med geologisk 
feltarbeid i Reinfjord- NTNU 

 
Saksopplysninger:  
Norges tekniske og Naturvitenskaplige universitet (NTNU) har søkt om landingstilatelse med 
helikopter i fjellet ovenfor Reinfjord. Formålet er geologisk feltarbeid. Fem forskere skal operere 
i fjellet i 10 dager i perioden 12-24 august. Det skal etableres en teltleir i området vist med blå 
firkant i kartet. Søknaden gjelder transport av personer, utstyr og steinprøver. Det søkes om totalt 
fire landinger.  

 
 
Landing med helikopter omfattes av forbudet mot motorisert ferdsel i utmark. Søknaden må 
behandles som dispensasjon i henhold til Lov om motorferdsel § 6. Den sier at kommunen kan 
gi tillatelse til bruk av luftfartøy etter søknad når det foreligger ”særlige grunner”. Ved 
vurdering av særlige grunner vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har 
et nytteformål eller bærer preg av unyttig kjøring og fornøyelse. 
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Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
 
 
Vurderinger: 
Søknaden er fremmet av en stor forskningsinstitusjon og inngår i et forskningsarbeid som skal 
bidra til økt kunnskap om naturressursene i området. Søker viser til et behov. På grunn av 
vanskelig terreng og store mengder utstyr og steinprøver er det vanskelig å finne alternativ til 
motorisert transport for å gjennomføre forskningsprosjektet.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av 
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. ommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter i det aktuelle området. Naturmangfoldlovens bestemmelser om krav til 
kunnskapsgrunnlaget synes å være godt nok ivaretatt i forhold til sakens karakter. Det er lite 
sannsynlig at videre vurderinger vil avdekke nye forhold. Føre var prinsippet i § 9 settes derfor til 
side. Den samla belastinga i de områdene det skal flys i er relativt liten. Videre så vil ikke 
enkeltområder belastes i stor grad. For å gjennomføre slike feltarbeid mest kostnadseffektivt er 
det fornuftig å benytte helikopter som transportmiddel. Transportbehovet anses å være knyttet til 
et nytteformål og er ikke til fornøyelseskjøring. Skadene med helikopterkjøring er langt mindre 
enn hvis transport skulle skje via barmarkskjøring.  
  
Reinen kan også bli forstyrra av omsøkt flyging. Reinbeitedistriktet er orientert om søknaden. 
Det har ikke kommet innspill til kommunen. Vi bør likevel sette vilkår om at reinbeitedistriktet  
kontaktes i forkant av flygingen og orienteres om hvor og når det flys i området.  
 
Friluftslivet berøres, men flygningene vil være vare spredt og kortvarig og vil ikke belaste 
enkeltområder i stor grad. Det er også et lite tilgjengelig område som brukes lite til friluftsliv.  
 
Kommunen anser prosjektet og kartleggingen som viktig og det vil være åpning for å innvilge en 
dispensasjon til dette formålet. 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune  
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Norges tekniske og Naturvitenskaplige universitet (NTNU) landingstilatelse med helikopter i 
fjellet ovenfor Reinfjord. Formålet er geologisk feltarbeid og gjelder for transport av forskere, 
utstyr og steinprøver. 
 
Tillatelsen gjelder i perioden 10.- 25. 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 reinbeitedistriktet 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 

 
 
Begrunnelse: 
Det er vist til et særlig behov. Forskningsprosjektet foregår i krevende terreng og store mengder 
utstyr skal transporteres. Alternativ til motorisert transport ikke synes realistisk.  
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi til: 

https://www.kvanangen.kommune.no/reindrift.467555.no.html
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SNO-Avdeling Storslett    
Reinpolitiet avdeling Storslett    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Silvetnjarga reinbeitedistrikt    
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 71/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-113 2053/2019 K01 16.08.2019 

 

søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for bruk av ATV i forbindelse 
med tilsyn av sau- Kurt Solheim 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om bruk av ATV for transport opp til Riidevarre i forbindelse for tilsyn av 
sau. Søknaden gjelder frem til utgangen av beitessongen. Det søkes om å kjøre opp på fjellet, 
men ikke kjøring rundt i området. Formålet er å komme seg frem til det sentrale beiteområdet på 
en effektiv måte.  
 
Søker driver med sau, og er i en fase der han skal bygge opp flokken. Han har fått dokumentert 
tap av sau til gaupe i sommer, og det var betydelige tap til rovdyr i samme område i fjor sommer. 
Det er derfor behov for intensivt tilsyn for å kunne avverge ytterligere tap og eventuelt sette inn 
tiltak då fort som mulig.  
 
Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. Dette er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Bestemmelsene er streng og alle betingelser i bestemmelsen må være oppfylt for at tillatelsen 
skal kunne gis. Forskriftens § 6 sier følgende: ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et 
annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til 
kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, 
og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet 
vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til 
et minimum.” 
 
Når søknaden gjelder kjøring på barmark, vil det ha betydning om kjøringen kan skje langs veg som 
regnes for utmark etter lovens § 2, etter opparbeidet trasé og lignende. På den måten vil 
motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
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utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
Kommunen tar ikke stilling til privatrettslige forhold ved tillatelser etter motorferdselloven. 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse før det kjøres der man ikke selv er eier. 
 
Myndigheten til å behandle søknader om dispensasjon etter motorferdselforskriftens § 6 ligger hos 
Teknisk utvalg. De har møte ca. 5 ganger i året. Siden saken haster så kan den ikke vente til neste 
ordinære møte. Vi har imidlertid en bestemmelse i delegasjonsreglementet som sier at leder for 
utvalget kan behandle saker som ikke kan vente til neste møte. Søknaden er derfor  
forelagt for leder av utvalget og vedtaket er gjort i samråd med ham. 
 
 
 
Vurderinger: 
Dispensasjon etter forskriftens § 6 skal bare gjelde for unntakstilfeller og søkeren må ha et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring.  
 
I forhold til regelverket og gjeldende retningslinjer gitt i rundskriv, så er det begrensede 
muligheter for å benytte motorisert transport i forbindelse med tilsyn og sanking av sau. Det er 
ikke åpning for generell kjøring i utmark på dette grunnlaget, men det kan være aktuelt med 
transport inn til området dersom avstanden fra bilveg tilsier at det er nødvendig.  Det er i 
utgangspunktet lite kjøring i området, så det er lite spor fra før. Det er ingen tydelige og 
sammenhengende traseer som kan følges.  
  
Avstanden fra vegen og opp på Riidavarretoppen er ca. 4 kilometer og med 400 høydemeter. Så 
det er en overkommelig tur å gå. Problemet er bare at det tar mye tid og krefter når det skal gås 
mange dager i uka, og i tillegg så må det gås videre rundt i terrenget for å finne dyrene. Dette 
medfører stor tidsbruk som går ut over den øvrige næringsvirksomheten. Søker har gjort flere 
tiltak for å lette tilsynet og dermed behovet for motorisert transport). Han har benyttet drone 
for å leite etter dyrene og et utvalg av sauene er utstyrt med GPS merking. Dette erstatter ikke 
fysisk tilstedeværelse fullt ut. 
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til sporskader, støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av 
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og 
artsdatabankens kart for det aktuelle området.  
 
Området har store miljøverdier.  Både langs europavegen og lenger oppe ved Riddavarrevannet 
er området klassifisert som naturtypen «Naturbeitemark» mens lenger oppe er det klassifisert 
som «Kalkrike områder i fjellet».  I artsdatabanken sitt kart er det registrert en rekke 
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observasjoner av jerv, men utover dette er det ikke registrert andre rødlista arter. Det er likevel 
sannsynlig at det finnes en rekke arter som ikke er registrert og dokumentert. Den rike geologien 
kombinert med lang tids beiting medfører et stort artsmangfold. Ønsket om å bevare de 
beitebetinga naturtypene tilsier at det er behov for å legge til rette for beitenæringa. Søknaden må 
videre vurderes ut i fra skadepotensialet som ligger i kjøringen og sakens omfang. Det er mye 
grasdominert vegetasjon her. Denne vegetasjonen har forholdsvis stor evne til å tåle kjøring uten 
at det setter seg varige spor.  
 
Baddereidet er et svært viktig turområde. Også av denne grunnen så er det viktig å unngå støy 
og kjøreskader her.   
 
Området er viktig for reindrifta. Området har meget gode beiter som benyttes hele sommeren, og 
det pågår kalving her på våren. Det er mye ferdsel i forbindelse med friluftsliv og omsøkt kjøring 
vil ha et lite omfang i forhold til den totale ferdselen i området. Derfor vil ikke forstyrrelsen være 
av vesentlig betydning. Faren for sporskader er til stede. Dersom det etableres kjørespor så kan 
det medføre at området i større grad åpnes opp for motorisert ferdsel i andre sammenhenger. 
Reindrifta benytter barmarksskjøretøy i drifta si. Kommunen har hatt dialog med formannen i 
reinbeitedistriktet i forbindelse med tilsvarende søknad i 2018. De opplyser at de er restriktiv 
med egen ATV-kjøring i Riidavarreområdet. Noe kjøring pågår i forbindelse med sanking av 
reinen, men ikke ellers. Distriktet var da negativ til at kommunen skulle innvilge søknaden fra 
Kurt Solheim. Kommunen mener imidlertid at sauenæringa bør gis like vilkår for motorisert 
transport som reindrifta så lenge det kan vises til at kjøringa er nødvendig i forhold til drifta. 
Kvænangen kommune innvilga søknaden i 2019.    
 
Oppsummering 
Søker viser til særlig behov for å kjøre. Området har store miljøverdier og det er viktig at det ikke 
åpnes for aktiviteter som kan skade disse verdiene. Dersom det skal kjøres her så må det derfor 
tas særlig hensyn og det må sikres at ikke ferdselen medfører en økning i omfanget av kjørespor i 
området. I dag er omfanget lite. Det innvilges derfor en tillatelse som avgrenses til maksimalt 10 
turer.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag gir Kvænangen kommune Kurt Solheim tillatelse til å kjøre med ATV inn til 
beiteområde i Riidavarre for å holde tilsyn med sau.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Fra parkering ved europaveg 6 på toppen av Baddereidet og opp til toppen 
av Riidevarri. Omtrentlig trase er vist på kartet. Motorisert ferdsel rundt i 
terrenget tillates ikke.   
Kjøringen skal tilpasses terreng og eksisterende traseer på en slik måte at 
det gir minst mulig kjøreskader.  
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Personer: Tillatelsen gjelder for Kurt Solheim 

Type 
kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 30. september 2019 

Antall 
turer 

Tillatelsen omfatter inntil ti turer. Dato skal inntegnes før kjøring starter, 
ellers er ikke tillatelsen gyldig. Dato føres i tabellen: 
 
Tur nr Dato 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
 

 
 
Generelle vilkår: 
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 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. 

 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Reinpolitiet avdeling Storslett    
SNO-Avdeling Storslett    
Spalca Reinbeitedistrikt    
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Deres dato: Deres ref:

Hans Alexanderjosefsen Saksbehandler, innvalgstelefon

Stajordveien 104 Gøril Einarsen, 77642
Kvænangen kommune

9161 Burfjord Postmottak

Kvænangen kommune _
24 JUL 2019

behandling: C)

Saksbehandler: fiijjífití

Til orientering

Fylkesmannen opphever Kvænangen kommune sitt vedtaki; sak

2019/19 -82 - dispensasjon for barmarkskjøring for vedtransport

Fylkesmannen viser til varsel om mulig omgjøring av Kvænangen kommune sitt vedtak i

sak 2019/19 - 82.

Søker har ikke påvist et særlig behov, og transporten kan dekkes på vinterføre. Vedtaket er

derfor ikke i tråd med nf  §  6, eller motorferdsellovens intensjon om å begrense

motorferdselen til et minimum.

Fylkesmannens vurderer derfor at kommunens vedtak er ugyldig. Ugyldige vedtak kan alltid

omgjøres jf. §  35 c  i forvaltningsloven. Vi benytter vår omgjøringskompetanse, og opphever

vedtaket.

Vedtaket er allerede gitt oppsettende virkning. Dette betyr at Hansjosefsen ikke kan benytte

denne dispensasjonen, før saken er endelig avgjort.

Vedtak:

Fylkesmannen opphever Kvænangen kommune sitt vedtak i sak 2019/19 - 82. Vedtaket er i

medhold av forvaltningsloven § 35 annet ledd,jf. første ledd bokstav c.

Hansjosefsen kan klage på vedtaket innen tre uker etter at brevet om oppheving er mottatt.

Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, og sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Bakgrunn for saken

Høsten 2018 søkte Hans Ajosefsen om tillatelse for å bruke ATV, i forbindelse med hogst av ved på

naboeiendommen. Kommunen sierjosefsen har hatt tillatelse for å benytte snøskuter for samme

formål tidligere år. Søknaden ble behandlet i Teknisk utvalg i september 2018. Administrasjonssjefen

Epostadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmtf ost lkesmannen.no 9815Vadsø Strandvegen 13, Tromsø www.Mkesmannen.no/tf

Sikker melding: Damsveien 1, Vadsø

wwwfllkesmannenno/melding Org.nr. 967 311 014
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innstilte på å innvilge dispensasjon, for en begrenset bruk. I vurderingen sies det blant annet
«Området benyttes også til reinbeite, og aktivitet i området kan påvirke områdebruken til reinen. Det bør

likevel ikke være til hinder for  drift  av skogen.» Videre at  « Vedhogst bør fortrinnsvis foregå på snødekt
mark for å unngå skader i terrenget. Søker opplyser at det er kan være krevende å drifte med snøscooter
dersom snøforholdene er ugunstige. Bruk av ATV vil derfor bli et supplement til bruk av snøscooter».
Teknisk utvalg vedtok innstillingen. Vedtaket ble fattet med hjemmel i nf  §  6. Dispensasjonen gjelder
for fem turer fram til 31. desember 2019 (utenom tiden 5. mai - 1.juli).

Varsel om mulig omgjøring

Spalca reinbeitedistrikt klaget på dette vedtaket. I forbindelse med klagebehandlingen gjorde
Fylkesmannen lovlighetskontroll av vedtaket. Fylkesmannen vurderte at vilkåret for å vurdere

søknaden etter nf § 6, ikke var tilstede, og at Kvænangen kommune derfor ikke hadde hjemmel til å

benytte skjønnsrommet til å innvilge denne dispensasjonen til barmarkskjøring i forbindelse med
vedhogst. Vi vurderte også at dispensasjonen var i strid med målet i motorferdselloven, om å

redusere motorferdselen til et minimum.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark varslet derfor at vedtaket i sak 2019/3  — 82 kunne bli omgjort, i
medhold av forvaltningsloven § 35annet ledd, jf. første ledd. Kommunen har uttalt seg i saken.

Kommunens uttalelse

I brev datert 1 1 . juni har Kvænangen kommune uttalt seg til Fylkesmannens varsel. Kommunen sier
blant annet dette: «To av søknadene omfatter transport av ved. Dette er nyttetransport som ikke kan
løses uten bruk av motorisert transport. Transporten av ved kan i det vesentlige utføres på snøføre, men

det gir en mindre fleksibilitet i driften. Store snømengderg/'ør selve hogsten mer krevende på vinteren».
Videre at «Det er ønskelig at skogen driftes og skjøttes, og at lokale ressurser brukes og videreutvikles»

Kommunen sier også: «Sett i lys av formålet med motorferdselloven og øvrige bestemmelser i loven så
har Kvænangen kommune derfor valgt å tolke bestemmelsene i forskriftens §  6  til å være oppjj//t også for

barmarkstransport av ved også isaker der driften ikke kan regnes å være næringsmessig Skogsdrift.
Kommunen mener derfor at jj/lkesmannen legger til grunn en for streng tolkning av vilkårene når det
konkluderes med at vedtakene er ulovlige»

Fylkesmannens oppgave

Fylkesmannen skal veilede kommunene om gjeldede regelverk for motorferdsel i utmark. For å

minimalisere negativ påvirkning på naturmiljø og friluftsliv, skal vi også gjøre lovlighetskontroll av

kommunale vedtak om motorferdsel  i  utmark og vassdrag.

Gjennom veiledning skal vi bidra til å gjøre dispensasjoner kontrollerbare ifelt. Fylkesmannen

samarbeider derfor med Politiet, SNO og Fjelltjenesten i slike saker. Et av målene med samarbeidet,

er å veilede kommunene slik at de har god nok kunnskap til å fatte lovlige og kontrollerbare vedtak.

Lovgrunnlaget

l følge motorferdselloven § 3, er motorferdsel i utmark ikke tillatt med mindre noe annet er bestemt

i, elleri medhold av loven. Etter nasjonal forskrift, heretter kalt nf § 1 første ledd, kan motorferdsel i

utmark bare skje i samsvar med forskriften. Omsøkte kjøring regnes som motorferdsel i utmark, og

er dermed ikke tillatt med mindre noe annet er bestemt i eller i medhold av motorferdselloven, jf.



% Side: 3/5

motorferdselloven § 3. Lov og forskrift åpner for flere nytteformål der motorferdsel er tillatt, hvor
man kan kjøre uten å måtte søke om tillatelse. Anerkjente nytteformål er listet opp i §  4  i

motorferdselloven, i nasjonal forskrift § 2 (barmark), og nasjonal forskrift § 3 (vinterføre).

Transport av ved på vinterføre nf § 3g

Nødvendig vintertransport av ved fra egen eiendom til fast bopel tillates direkte i forskriften. Med
egen eiendom menes eier av fast eiendom, det vil si grunneier. Dette innebærer at det ikke er
nødvendig å søke kommunen om tillatelse om man skal bruke motorkjøretøy på vinterføre, for å

hente ved på egen eiendom og frakte denne til egen bolig.

Transport av ved fra andres eiendom på vínterføre nf§ 5e

Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens  §  3 første ledd bokstav g, anses
som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn

fast bopel og transport av ved fra andres eiendom.

Transport iforbindelse med skogbruksnæring lovens §  4

Nødvendig person - og godstransport i skogbruksnæring tillates direkte i loven  §  4. lnstruksen i

Rundskriv T 1/96 presiserer at det bare er kjøring som er nødvendig i næringen som er tillatt. Skal
virksomheten regnes som skogbruksnæring, må det dreie seg om reell næringsmessig virksomhet.

Virksomheten må ha et visst omfang og inntektsmessig betydning. Landbruksdepartementet har

foreslått at bestemmelsen tolkes slik at begrepet jord - og skogbruksnæring omfatter brukere av

eiendommer med minimum 5daajordbruksareal eller 25 daa produktivt skogareal. Dette gjelder også
innehavere av allmenningsrettigheter som driver aktivt jord- og skogbruk av et slikt omfang som

nevnt. Begrepet "brukere" forutsetter at det drives aktivtjord- og skogbruk. For personer som driver

jordbruk eller skogbruk, har departementet lagt til grunn at nødvendig transport av ved må ansees
som ledd i næringen, og derfor er tillatt. Det gjelder også for henting av ved til eget bruk.

Barmarkskjøring i forbindelse med vedkjøring i denne saken kan ikke hjemles i nf § 3 g, regnes ikke

som skogbruksnæring, og kan derfor ikke hjemles direkte i loven. Det betyr at søknaden om slik

barmarkskjøring må vurderes etter nf§ 6, særlig behov. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen
har anledning til å innvilge dispensasjon for dette formålet, etter denne hjemmelen.

Transport etter nf § 6, sær/ig behov

Etter nasjonal forskrift § 6 kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4

og 5, dersom søkeren påviser et særlig behov, som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan

dekkes på annet måte.

For at kommunen skal kunne gi tillatelse må alle disse betingelsene være oppfl/lt;

a) Søkeren må påvise et særlig behov

b) Behovet må ikke knyttes til turkjøring

c) Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte

d) Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum

I veiledning til § 6, særlige behov, er det listet opp en rekke eksempler på hva som kan være særlige
behov, og hva som ikke faller inn under dette. Vurdering av hva som kan gå under «saerlige behov», som
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ikke  knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte, er en skjønnsmessig vurdering. Ved
vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" sier rundskriv T-1/96 at det vil være av betydning

om kjøringen er nødvendig, og har et akseptert nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring.
Det er formålet med kjøringen som er avgjørende. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren
ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig
behov.

I vurderingen må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens strenghet

ivaretas. Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv
om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de

samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader.

Motorferdsel på barmark - Samlet belastning på naturmangfold

Motorferdsel på barmark kan skade plantellvet og sette merker og sår i terrenget. Sporene etter
kjøring kan være synlige i mange år. I tillegg utsettes naturen for forurensning. På grunn av den

sterke økningen i barmarkskjøring, og de store terrengskadene slik kjøring gir, skal forskriften

§ 6 praktiseres enda strengere for barmarkskjøring enn for kjring på vinterføre. Utgangspunktet er
at det ikke skal være kurant å få dispensasjon. Barmarkskjøring kan derfor kun tillates i helt spesielle
tilfeller. Slike dispensasjoner skal skje etter en meget streng vurdering av vilkårene.

En påvirkning av et økosystem, som motorferdsel i utmark, skal vurderes ut fra den samlede

belastning som økosystemet er, eller vil bli utsatt for. Det er vanskelig å vurdere når tålegrensen for

naturen er nådd, og når den samlede belastning blir for stor. Det vil alltid være rom for tolkning av
dette, men det er viktig at kommunen faktisk har vurdert samlet belastning når de behandler

søknader om motorferdsel i utmark, spesielt når det gjelder kjøring på barmark.

Fylkesmannens vurdering

Kommunen ønsker at skogen skal driftes i slike områder, og det er behov for motorisert transport

for å få dette til. Hogstområde ligger nær veg, og eiendommen tilhører en nabo. Det er mulig å

transportere ved fra hogstområde på vinterføre, og søker har hatt slik dispensasjon tidligere.
Fylkesmannen har derfor vurdert at søker kan få dekket sitt transportbehov på vinterføre, og

gjennom nf § 5 e.

Hjemmelen nf § 6gjelder kun for unntakstilfeller. Transportbehovet til søker er ikke et enkelttilfelle.

Kommunen har vist til at søker har tatt ut ved med bruk av snøskuter over flere år. Søker oppfyller
dermed ikke vilkåret om at dette er et særlig behov. Vi har også vurdert at behovet kan dekkes på

annen måte. Dersom et av vilkårene for å vurdere nf § 6 ikke er tilstede, kan ikke kommunen benytte

skjønnsrommet og vurdere søknaden.

Fylkesmannen vurderer at det vil skape presedens for mye motorferdsel, og få store negative

konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv hvis det blir gitt dispensasjon til bruk av motorkjøretøy

på barmark i forbindelse med vedkjøring, som i denne saken.

Konklusjon

Fylkesmannen har vurdert at vilkåret for å vurdere søknaden etter nf  § 6, ikke er tilstede. Det betyr

at Kvænangen kommune ikke har hjemmel til å benytte skjønnsrommet til å innvilge denne

dispensasjonen til bruk av ATV for å transportere ved.
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Dispensasjonen vil også være i strid med målet i motorferdselloven, om å redusere motorferdselen

til et minimum. Dette innebærer at dispensasjonen kan omgjøres i medhold av forvaltningsloven §
35 annet ledd, jf. første ledd.

Fylkesmannen mener det er behov for å benytte vår omgjøringskompetanse, for å forhindre ulovlig

praksis. Fylkesmannen i Troms opphever derfor vedtaket i sak 2019/ 19  — 82 i medhold av
forvaltningsloven § 35 annet ledd, jf. første ledd.

Vedtaket er allerede gitt oppsettende virkning. Det betyr at Hansjosefsen ikke kan benytte denne

dispensasjonen, før saken er endelig avgjort.

Klagerett

Josefsen kan klage på opphevingsvedtaket. Miljødirektoratet er klageinstans. Dersom du velger å
klage på vedtaket, vil en endelig avgjørelse først være gyldig etter at klagesaken er avgjort.

Med hilsen

Gøril Einarsen
seniorrådgiver miljø

Heidi Marie Gabler

Fagkoordinator, naturmangfold og

naturvernseksjonen

Spalca reinbeitedistrikt v/ Anders Isak Andersen Skum
Troms politidistrikt

Fjelltjenesten v/Statskog
Statens naturoppsyn v/ Miljødirektoratet

Kopi:

Dokumentet er elektronisk godkjent



Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark vérdaro= vérrefr

Romssa ja Finnmárkku jj/Ikkamánm' 18-07-2019 2013/1 1 14
Tromssan ja  Finmarkun  maaherra

Deres dato: Deres ref:

Kåre Boberg Saksbehandler, innvalgstelefon

Postboks 29 Gøril Einarsen, 7764211 .l
9151Storslett

Ivar Henning Boberg
Stajordveien 862

9161Burfjord

Kvænangen kommune

Fylkesmannen opphever Kvænangen kommune sitt vedtak i

sak 2019/19-80 - dispensasjon for barmarkskjøring i forbindelse med

hogst

Fylkesmannen viser til varsel om mulig omgjøring av Kvænangen kommune sitt vedtak i

sak 2019/19- 80. Kommunen har uttalt seg i saken.

Søker har ikke påvist et særlig behov, og transporten kan dekkes på vinterføre. Vedtaket er
derfor ikke i tråd med nf § 6, og motorferdsellovens intensjon om å begrense motorferdselen

til et minimum.

Fylkesmannens vurderer derfor at kommunens vedtak kan være ugyldig. Ugyldige vedtak kan
alltid omgjøres jf.  §  35  c  i forvaltningsloven. Vi benytter vår omgjøringskompetanse, og

opphever vedtaket.

Vedtaket er allerede gitt oppsettende virkning. Dette betyr at Kåre Boberg eller Ivar Henning

Boberg, ikke kan benytte denne dispensasjonen, før saken er endelig avgjort.

Vedtak:

Fylkesmannen opphever Kvænangen kommune sitt vedtak i sak 2019/19 -80. Vedtaket er i

medhold av forvaltningsloven  § 35  annet ledd, jf. første ledd bokstav c.

Kåre Boberg og Ivar Henning Boberg kan klage på vedtaket innen tre uker etter at brevet om

oppheving er mottatt. Eventuell klage skal stiles til Miljødirektoratet, og sendes via Fylkesmannen i
Troms og Finnmark.

Bakgrunn for saken

Høsten 2018søkte Kåre Boberg og ivar Henning Boberg om tillatelse om å benytte traktor, for å

transportere materiell og utstyr til hytte, og kjøring i forbindelse med hogst av ved. Søknaden ble
behandlet i Teknisk utvalg i september 2018. Administrasjonssjefen innstilte på å innvilge

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmtf ost lkesmannen.no 9815Vadsø Strandvegen 13, Tromsø www.fl¢lkesmannen,no/tf

Sikker melding: Darnsveien 1, Vadsø

wwwjylkesmannen.no/melding Org.nr. 967 311 014
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dispensasjon for vedtransport, men avslå transport av utstyr til hytte. Hytta står på en større
landbrukseiendom, som eies av moren til søker. Det er også på denne eiendommen det planlegges

hogst. I vurderingen til kommunen sies det at deler av traseen følger opparbeidet traktorveg.
Teknisk utvalg vedtok innstillingen. Vedtaket ble fattet med hjemmel i nf  §  6. Søker ble innvilget 10
turer i året. Dispensasjonene gjelder til 31. desember 2019 (utenom tiden 5. mai - l.juli).

Varsel om mulig omgjøring

I forbindelse med en klagesak gjorde Fylkesmannen lovlighetskontroll av vedtaket, og vurderte at
vilkåret for å vurdere søknaden etter nf§ 6, ikke var tilstede. Vi vurderte at Kvænangen kommune

ikke hadde hjemmel til å benytte skjønnsrommet til å innvilge denne dispensasjonen til

barmarkskjøring i forbindelse med vedhogst. Vi vurderte også at dispensasjonen var i strid med
målet i motorferdselloven, om å redusere motorferdselen til et minimum.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark varslet derfor at vedtaket i sak 2019/3- 80 kunne bli omgjort,i

medhold av forvaltningsloven § 35 annet ledd, jf. første ledd. Kommunen har uttalt seg i saken.

Kommunens uttalelse

I brev datert 1 1 .juni har Kvænangen kommune uttalt seg til Fylkesmannens varsel. Kommunen sier

blant annet dette: «To av søknadene omfatter transport av ved. Dette er nyttetransport som ikke kan
løses uten bruk av motorisert transport. Transporten av ved kan  i  det vesentlige utføres på snøføre, men

det gir en mindre fleksibilitet i driften. Store snømengder gjør selve hogsten mer krevende på vinteren.
Videre så er utgjøring med snøscooter lite egnet der man har motbakke med /ass. For brødrene Boberg vil

det være tilfelle når det skal hogges iskogen på baksiden av Burfjordklubben. Vintertranspor med

snøscooter der derfor ikke et fu//dekkende a/ternativi alle tilfeller. Det er ønskelig at skogen driftes og
skjøttes, og at lokale ressurser brukes og videreutvikles» Kommunen sier ogs: «Sett i lys av formålet med
motorferdsel/oven og øvrige bestemmelser i loven så har Kvænangen kommune derfor valgt å to/ke

bestemmelsene iforskriftens § 6 til å være oppjj/lt også for barmarkstransport av ved også /saker der
driften ikke kan regnes å være næringsmessig skogsdrift. Kommunen mener derfor at jj/lkesmannen legger

til grunn en for streng tolkning av vilkårene når det kon/uderes med at vedtakene er ulovlige»

Fylkesmannens oppgave

Fylkesmannen skal veilede kommunene om gjeldede regelverk for motorferdsel i utmark. For å

minimalisere negativ påvirkning på naturmiljø og friluftsliv, skal vi også gjøre lovlighetskontroll av

kommunale vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Gjennom veiledning skal vi bidra til å gjøre dispensasjoner kontrollerbare i felt. Fylkesmannen

samarbeider derfor med Politiet, SNO og Fjelltjenesten i slike saker. Et av målene med samarbeidet,
er å veilede kommunene slik at de har god nok kunnskap til å fatte lovlige og kontrollerbare vedtak.

Lovgrunnlaget

l følge motorferdselloven § 3, er motorferdsel i utmark ikke tillatt med mindre noe annet er bestemt
i, elleri medhold av loven. Etter nasjonal forskrift, heretter kalt nf§ l første ledd, kan motorferdsel i

utmark bare skje i samsvar med forskriften. Omsøkte kjøring regnes som motorferdsel i utmark, og

er dermed ikke tillatt med mindre noe annet er bestemt i eller i medhold av motorferdselloven, jf.
motorferdselloven § 3. Lov og forskrift åpner for flere nytteformål der motorferdsel er tillatt, hvor
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man kan kjøre uten å måtte søke om tillatelse. Anerkjente nytteformål er listet opp i § 4i
motorferdselloven, i nasjonal forskrift § 2 (barmark), og nasjonal forskrift  §  3 (vinterføre).

Nødvendig transport av ved fra egen eiendom nf § 3 g, vinterføre

Motorkjøretøy på vinterføre kan nyttes til nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast
bopel, samt etter utvisning fra skogforvaltningen i Finnmark.

Nødvendig vintertransport av ved fra egen eiendom til fast bopel tillates direkte i forskriften. Med

egen eiendom menes eier av fast eiendom, det vil si grunneier. Dette innebærer at det ikke er
nødvendig å søke kommunen om tillatelse til slik vedkjøring. Rettighetshavere med positivt

avgrenset rådighet, f.eks. bruksberettigede i statsallmenning eller bygdeallmenning, er ikke
grunneiere.

Dersom det er behov for vedhenting fra andres eiendom, eller fra egen eiendom til annet sted enn

fast bopel, må det søkes om tillatelse etter § 5 første ledd bokstav e.

Transport iforbinde/se med skogbruksnæring lovens § 4

Nødvendig person - og godstransport i skogbruksnæring tillates direkte i loven § 4. lnstruksen i
Rundskriv T 1/96 presiserer at det bare er kjøring som er nødvendig i næringen som er tillatt. Skal

virksomheten regnes som skogbruksnæring, må det dreie seg om reell næringsmessig virksomhet.
Virksomheten må ha et visst omfang og inntektsmessig betydning. Landbruksdepartementet har
foreslått at bestemmelsen tolkes slik at begrepet jord - og skogbruksnæring omfatter brukere av

eiendommer med minimum 5daajordbruksareal eller 25 daa produktivt skogareal. Dette gjelder også

innehavere av allmenníngsrettigheter som driver aktivt jord- og skogbruk av et slikt omfang som
nevnt. Begrepet "brukere" forutsetter at det drives aktivtjord- og skogbruk. For personer som driver

jordbruk eller skogbruk, har departementet lagt til grunn at nødvendig transport av ved må ansees

som ledd i næringen, og derfor er tillatt. Det gjelder også for henting av ved til eget bruk.

Barmarkskjøring i forbindelse med hogst i denne saken kan ikke hjemles  i  nf§ 3 g, og regnes ikke som

skogbruksnæring, og kan heller ikke hjemles direkte i loven. Det betyr at søknaden må vurderes etter

nf § 6, særlig behov. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen har anledning til å innvilge

dispensasjon for dette formålet, etter denne hjemmelen.

Transport etter nf §  6, sær/ig behov

Etter nasjonal forskrift § 6 kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4

og 5, dersom søkeren påviser et særlig behov, som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan

dekkes på annet måte.

For at kommunen skal kunne gi tillatelse må alle disse betingelsene være oppfylt;

a) Søkeren må påvise et særlig behov
b) Behovet må ikke knyttes til turkjøring

c) Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte

d) Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum

l veiledning til § 6, særlige behov, er det listet opp en rekke eksempler på hva som kan være særlige

behov, og hva som ikke faller inn under dette. Vurdering av hva som kan gå under «særlige behov», som



% Side: 4/5

ikke  knytter seg ti/ turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte, er en skjønnsmessig vurdering. Ved
vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" sier rundskriv T—1/96 at det vil være av betydning

om kjøringen er nødvendig, og har et akseptert nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring.
Det er formålet med kjøringen som er avgjørende. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren
ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig

behov.

l vurderingen må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens strenghet

ivaretas. Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv

om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de
samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader.

Motorferdsel på barmark - Sam/et belastning på naturmangfold

Motorferdsel på barmark kan skade plantelivet og sette merker og sår  i  terrenget. Sporene etter

kjøring kan være synlige i mange år. I tillegg utsettes naturen for forurensning. På grunn av den
sterke økningen i barmarkskjøring, og de store terrengskadene slik kjøring gir, skal forskriften

§ 6 praktiseres enda strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre. Utgangspunktet er

at det ikke skal være kurant å få dispensasjon. Barmarkskjøring kan derfor kun tillates i helt spesielle
tilfeller. Slike dispensasjoner skal skje etter en meget streng vurdering av vilkårene.

En påvirkning av et økosystem, som motorferdsel i utmark, skal vurderes ut fra den samlede

belastning som økosystemet er, eller vil bli utsatt for. Det er vanskelig å vurdere når tålegrensen for

naturen er nådd, og når den samlede belastning blir for stor. Det vil alltid være rom for tolkning av

dette, men det er viktig at kommunen faktisk har vurdert samlet belastning når de behandler
søknader om motorferdsel i utmark.

Fylkesmannens vurdering

Kommunen ønsker at skogen skal driftes i slike områder, og vi forstår at det er behov for motorisert

transport for å få dette til. Hogstområde ligger omtrent 900 meter fra hytta til Boberg, og
eiendommen tilhører moren til brødrene Boberg. Det er mulig å transportere ved fra hogstområde

ned til veg/fast bopel på vinterføre, selv om det er mer krevende enn på barmark. Fylkesmannen har

derfor vurdert at søker kan få dekket sitt transportbehov på vinterføre, og gjennom direktehjemmel i
nf § 3 g. Denne hjemmelen gir søker anledning til å benytte andre typer motorkjøretøy enn

snøskuter, for eksempel ATV med belter.

Hjemmelen nf § 6 gjelder kun for unntakstilfeller. Transportbehovet til søker er ikke et enkelttilfelle,

søker vil trolig har behov for å ta ut ved over flere år. Søker oppfyller dermed ikke vilkåret om at

dette er et særlig behov. Vi har også vurdert at behovet kan dekkes på annen måte. Dersom et av
vilkårene for å vurdere nf § 6 ikke er tilstede, kan ikke kommunen benytte skjønnsrommet og

vurdere søknaden.

Fylkesmannen vurderer at det vil skape presedens for mye motorferdsel, og få store negative

konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv hvis det blir gitt dispensasjon til bruk av motorkjøretøy

på barmark i forbindelse med hogst, som i denne saken.

Konklusjon
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Fylkesmannen har vurdert at vilkåret for å vurdere søknaden etter nf § 6, ikke er tilstede. Det betyr

at Kvænangen kommune ikke har hjemmel til å benytte skjønnsrommet til å innvilge denne
dispensasjonen til bruk av ATV/traktor i forbindelse med hogst.

Dispensasjonen vil også være i strid med målet i motorferdselloven, om å redusere motorferdselen
til et minimum. Dette innebærer at dispensasjonen kan omgjøres i medhold av forvaltningsloven
§ 35 annet ledd, jf. første ledd.

Fylkesmannen mener det er behov for å benytte vår omgjøringskompetanse, for å forhindre ulovlig
praksis. Fylkesmannen i Troms opphever derfor vedtaket i sak 2019/19 -80 i medhold av

forvaltningsloven § 35 annet ledd, jf. første ledd.

Vedtaket er allerede gitt oppsettende virkning. Det betyr at Kåre Boberg eller Ivar Henning Boberg
ikke kan benytte denne dispensasjonen, før saken er endelig avgjort.

Klagerett

Kåre og Ivar Henning Boberg kan klage på opphevingsvedtaket. Miljødirektoratet er klageinstans.

Dersom dere velger å klage på vedtaket, vil en endelig avgjørelse først være gyldig etter at
klagesaken er avgjort.

Med hilsen

Gøril Einarsen

seniorrådgiver miljø

Heidi Marie Gabler
Fagkoordinator, naturmangfold og

naturvernseksjonen

Troms politidistrikt

Statens naturoppsyn, v/Miljødirektoratet

Fjelltjenesten v/Statskog

Kopi:

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Marianne og William Hagell 
Altaveien 413 
9517  ALTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 81/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/292-52 2272/2019 F17 09.09.2019 

 

Søknad om tomt i kommunalt boligfelt Stormo II i Burfjord 

 
Saksopplysninger:  
Marianne og William Hagell søker på boligtomt gnr 13 bnr 282 i det kommunale boligfeltet 
Stormo ll i Burfjord. 
 
Kommunestyret har satt følgende krav i sak 32/2012 for tildeling av gratis tomt i kommunale 
boligfelt:  
 
Søker må være registrert i folkeregisteret som bosatt i Kvænangen eller dokumentert med 
flyttemelding til Kvænangen kommune.  
 
Søker må benytte bolig som helårsbolig.  
 
Ved tildeling av tomter gis en absolutt oppstartfrist på 1. år, om fristen ikke overholdes går tomten 
tilbake til kommunen.  
 
Søker må selv betale tinglysingsgebyr og skjøte, samt tilknytning til vann og avløp, kart og 
oppmålingsgebyr.  
 
Tomten vil ikke bli skjøtet over før kommunen ser at byggeprosjektet er en realitet.  
 
Gjeldende gebyrsatser 2019 (eks. mva.)  
Kart og oppmålingsgebyr kr. 17 000,-  
Tinglysingsgebyr/ skjøte kr. 1 050,-  
Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannledning kr. 12 731,40  
Engangsgebyr for tilknytning til kommunal avløpsledning kr. 19 716,90  
 
Videre tilkommer årlige eiendomsgebyrer og renovasjonsgebyr.  
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Vurderinger: 
Se saksopplysninger. 
 
 
Vedtak: 
Under forutsetning av at Marianne og William Hagell dokumenterer folkeregistrert bostedsadresse i 
Kvænangen, eller dokumentert med flyttemelding til Kvænangen kommune, så tildeles de gratis tomt  
gnr. 13 bnr. 282 i Stormo ll til bygging av bolig. Det gis en absolutt oppstartfrist på 1. år for oppstart, 
om fristen ikke overholdes går tomten tilbake til kommunen. Videre forutsettes det at øvrige krav satt 
av Kvænangen kommunestyret i sak 32/2012 oppfylles.  
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Dag Åsmund Farstad     Eirik Losnegaard Mevik 
Avd.ing. anlegg  Ordfører 
Direkte innvalg: 77 77 88 43  Direkte innvalg: 77 77 88 02 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no  eirik.mevik@kvanangen.kommune.no 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Eirik Losnegaard Mevik    
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 82/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/242-5 2306/2019 600 12.09.2019 

 

1943/9/75. Vedtak søknad om byggetillatelse for lysthus 

 
Saksopplysninger:  
Lena M Holm søker om byggetillatelse for oppføring av lysthus. Dette på eiendommen 9/74 på 
Låvan. BYA er på 21.5m².  
 
 
 
Vurderinger/ begrunnelse for vedtaket  
 
Nabovarsling:  
Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 
framkommet.  
 
Sikringstiltak ved byggearbeid:  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2. 
 
Ansvarsrett:  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. Plan- og bygningslovens § 21-4, andre ledd 
 
Byggegrunn/miljøforhold:  
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i ihht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 
fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no).  
Minner om krav til radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
Byggeteknisk forskrift TEK 17 § 13-5. 
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Planstatus/dispensasjoner:  
Området der tiltaket er plassert, er i arealplanen betegnet som LNFR område. LNFR-områder 
omfatter arealer som i hovedsak skal brukes og sikres for jordbruk, skogbruk og reindrift, som 
skal bevares som natur- og landskapsområder, kulturmiljøer og som områder for friluftsliv. 
For å kunne innvilge en byggetillatelse, så må det dispenseres i fra planbestemmelsene. Tiltaket 
ligger på egen opparbeidet tomt i et bebygd område, bestående av boliger og fritidsboliger 
Fordelene ved å innvilge dispensasjon anses etter en samlet vurdering å være større enn 
ulempene. 
 
Atkomst/avkjørsel:  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  
Tiltaket medfører ikke endringer 
 
Kultur- og fornminner:  
Kommunen har sjekket ut karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesok.no). Det er ikke 
registrerte kulturminner umiddelbar nærhet til omsøkt tiltak.  
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2). 
 
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur.»  
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. 
  
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
Tiltaket er av liten omfang på allerede opparbeidet tomt/område 
 
Reindrift 
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift. Området ved Låvan er registrert som 
beiteområde for rein. Det er ingen gjerder, anlegg eller trekklei i nærheten av omsøkt tiltak. 
Tiltaket er lite og på egen tomt. Etter en vurdering så anses ikke tiltaket å gi endrede 
konsekvenser for reindriften  
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Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap.20. skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9 
. 
Dokumentasjon ved tilsyn:  
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
  
Anmodning om ferdigattest:  
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1.  
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
  
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 
 
 
Vedtak: 
  

 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 20-4 gis Lena M Holm 
byggetillatelse for oppføring av lysthus. Dette på eiendommen 9/74 

  
 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra 

planbestemmelsene for LNFR-områder, i Kommuneplanens arealdel. Dette for 
etablering av lysthus på eiendommen 9/72 

 
 Det vil tilkomme et samlet saksbehandlingsgebyr pålydende 5100,-  

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Inge Karlsen 
Etatsleder Næring, utvikling og teknisk 
Direkte innvalg: 77778841 Mobil:40405620 
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no  
 

mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
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Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens hus 
VADSØ 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 28/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/92-2 867/2019 600 22.05.2019 

 

1943/34/1. Vedtak- Tillatelse til oppføring av gamme i Navitdalen 

Saksopplysninger  
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen søker om dispensasjon fra Plan- og 
bygningsloven § 1-8 «forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag» og kommuneplanens arealdel 
vedr. LNFR- formålet, dette for oppføring av samisk tradisjonell gamme på eiendom 34/1 ved 
Sáiva i Navitdalen. Grunneier 34/1 Statskog er i likhet med stedlig reindrift positiv til tiltaket, 
hvorpå det foreligger konsensus vedrørende plassering, drift, gammens utseende og eierskap. 
Arealet på gammen framkommer av tegninger, dette henholdsvis rett i underkant av 15m². 
Tiltaket er dermed ikke søknadspliktig jf. PBL § 20-5 og Byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-1. 
 
 
Vurderinger/ begrunnelse for vedtaket: 
 
 
Svar på høring 
Det er innenfor høringsperioden 24.04.19 til 21.05.19 innkommet inn et svar på høringen- denne 
fra Troms Fylkeskommune Kulturetaten med følgende tilbakemelding: 
 
«Vi viser til henvendelse av 24.4.2019. Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen 
merknader til saken. For opplysninger om samiske kulturminner viser vi til Sametinget.» 
 
Miljø  
Tiltaket ligger i et område som i kommuneplanens arealdel betegnes som et LNFR- område, dette 
tiltenkt formål tilknyttet Landbruks, natur- og friluftsformål samt reindrift. Oppføring av samisk 
tradisjonell gamme kan synes å ha en positiv synergieffekt for friluftsliv, samisk historie og 
kulturlandskapet i Sáiva. 
 
Reindrift  
Tiltenkte oppføring av tradisjonell samisk gamme skal lokaliseres rett nord for sperregjerdet ved 
Sáiva i Navitdalen. Området er sommerbeite for reinbeitedistrikt 35. Fávrrosorda. 
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Kulturminner  
Kommunen har sjekket ut karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesok.no). Det er ikke 
registrerte kulturminner i nær tilknytning til lokaliseringsalternativene for omsøkte tiltak.  
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
samt Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, 
SAK 10 § 6-2). 
 
 
Risiko og sårbarhet  
I følge karttjenesten NGU/løsmasser (http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) består omsøkt 
byggeområde av moreneavsetninger med tykkelse 0,5meter til flere ti-talls meter. 
De alternative plasseringene for oppføring av gamme anses ikke å være innenfor fareområder 
tilknyttet grunnforhold og /eller nedenforliggende vassdrag. 
 
 
Naturmangfold 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at 
naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser 
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 
 
 
 
 
Oppsummering  
Tiltaket ligger ved Sáiva i Navitdalen, hvorpå et av de to plasseringsalternativene for oppføring 
av gamme vil falle innenfor Plan- og bygningslovens § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag. Alternativ plassering B vil derfor være dispensasjonsbetinget jf. Pbl. § 1-8.  
Videre for området Sáiva gjelder arealformålet LNFR (Landbruks, natur- og friluftsformål samt 
reindrift)- også denne dispensasjonsbetinget iht. Kvænangen kommunes arealdel. 
 
Kvænangen kommune stiller seg positiv til oppføring av tradisjonell samisk 
gamme/bealljegoahti- dette i første rekke begrunnet i lys av at landskapsvernverdiene ikke synes 
å bli negativt berørt. Tiltenkte tiltak synes langt på vei å være i tråd med kulturell ivaretakelse, 
hensyn til verneverdier- og i så måte imøtekommende med hensyn på det lokale vernet tilknyttet 
vassdragets 100- meters belte og LNFR- formålet. 
 

http://www.kulturminnesok.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://www.miljostatus.no/
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Vedtak: 
 

 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis Verneområdestyret for 
Kvænangsbotn og Navitdalen dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedr. 
LNFR- formålet for oppføring av tradisjonell samisk gamme på eiendom 34/1 i 
Sáiva i Navitdalen. 

 
 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis Verneområdestyret for 

Kvænangsbotn og Navitdalen dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 1-8 
tilknyttet forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag for oppføring av tradisjonell 
samisk gamme på eiendom 34/1 i Sáiva i Navitdalen. 

 
 
 
Melding  
For bygninger unntatt søknadsplikt må det uansett sendes en «melding» (Blankett 5188) til 
Kvænangen kommune når tiltenkte gamme er ferdig oppført. Meldingsblankett jf. Direktoratet 
for Byggekvalitet: https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-
melding-om-bygningeller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf  
 
 
Gebyr  
Deres søknad om dispensasjon med høring vil bli gebyrbelagt med 5000 NOK. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
      
Med vennlig hilsen 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no     
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
 
Kopi til: 

STATSKOG SF Postboks 63 Sentrum 7801 NAMSOS 

https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygningeller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5188-melding-om-bygningeller-tilbygg-som-er-unntatt-soknadsplikt.pdf
mailto:jakob.baehr@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
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Eirik Losnegaard Mevik 
Postboks 155, 9169 Burfjord 
9163 Jøkelfjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 41/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/269-5 1549/2019 600 17.06.2019 

 

1943/13/300. Vedtak- tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

Saksopplysninger  
Eirik Losnegaard Mevik søker om tillatelse til oppføring åtte nye vinduer på nordvestre røstvegg 
i 1. etasje på eksisterende treningssenter. Tiltenkte tiltak er beliggende i Strandveien på eiendom 
gbnr. 13/300 i Burfjord, hvorpå tiltaket i stor grad kan synes å være en fremtidig utvikling av 
lokal næring og treningsstudio for Kvænangen kommunens innbyggere. 
 
Arealformålet på beliggenheten er jf. Planidentifikasjon 198501 innenfor reguleringsformålet 
industri- denne riktignok innenfor Kvænangen kommunes arealplan for Burfjord sentrum. 
 
Gårds- og bruksnummer: 13/300. 
Bygningsnummer: 192253055. 
Bygningstype: Annen Industri. 
Adresse: Strandveien 30, 9161 Burfjord. 
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
  
 
Nabovarsling  
Da bygget tilhørende Mevik er innenfor arealformålet industri, og tiltenkte etablering av vinduer 
vender mot Kvænangen kommunes industriområde foreligger her ingen nærliggende naboer for 
eventuell varsling. Tiltaket fritas derfor fra nabovarsling- dette først og fremst begrunnet i 
røstveggens synlighet i henhold til himmelretning (NV). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2. Ansvarsrett: Det søkes etter § 20-4 i Plan- og 
bygningsloven; tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver.  
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Byggegrunn/miljøforhold 
Kommunen har sjekket karttjenesten for løsmasser (www.ngu.no) og NGU/skrednett.  
Etablering av vinduer i en røstvegg er lite, og gir ingen store endringer/bruksendringer. 
Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket vil ha noen konsekvenser for byggegrunn. 
 
Atkomst/avkjørsel 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer.  
 
Vannforsyning/avløp  
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2. Tiltaket gir ingen endringer.  
 
Naturmangfold  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at 
naturen og dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser 
tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes 
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for Samisk kultur.» 
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
 
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
Tiltaket er på eksisterende tomt, tilbygg på eksisterende fritidsbolig.  
 
Kultur- og fornminner  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. Dersom det under utgraving i marka 
kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune omgående jfr. 
Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 § 6-2).  
 
Avfall  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.  
 
Dokumentasjon ved tilsyn 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 

http://www.ngu.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.kulturminnes%C3%B8k.no/
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Anmodning om ferdigattest 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.  
 
Bortfall av tillatelse  
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
 
 
 
Vedtak:  
 

 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-4 gis Eirik Losnegaard Mevik 
byggetillatelse for oppføring av åtte vinduer i 1. etasje på røstvegg mot nordvest, 
beliggende på adresse Strandveien 30. Gbnr. 13/ 300 i Burfjord. 

 
 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 21-3, fritas tiltaket for nabovarsling. 

 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 

mailto:jakob.baehr@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
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PRO INVENIA AS 
Vestre Rosten 78 
7075 TILLER 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 35/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/162-40 1323/2019 600 22.05.2019 

 
 

 
FERDIGATTEST 1943/33/1

Svar på anmodning om ferdigattest, jf. Pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.  

 

Saksnr:      Behandlet i: 
2015/162      Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 

 
Byggested: Ĉorrovárri vestre Gnr/Bnr: 33/1 
Tiltakshaver: Telenor  Adresse: 1360 Fornebu 
Ansvarlig søker: Pro Invenia as Adresse: 5012 Bergen 
Tiltakets art: Stålmast i seksjoner Areal: Omlag 15 m²  

 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til 
ferdigmelding datert 14.01.2019 fra ansvarlig søker. 

 
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring 
om ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for 
utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 
 
Tiltaket eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt. 
 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/162. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 

mailto:jakob.baehr@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Brannvesenet 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

COOP FINNMARK SA 
Postboks 100 
9501 ALTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 38/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/9-8 1394/2019 M77 31.05.2019 

 

1943/Svar på søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer Coop 
Prix Burfjord 

 
Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.  
 
Vurderinger:  
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.  
 
Vedtak:  
Søknad om tillatelse til oppbevaring/handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  
2019 innvilges.  
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Klageadgang  
Vedtaket kan påklages til teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
Avdelingsleder forbyggende 
Direkte innvalg:  
E-post:  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



Kvænangen Postmottak

Fra: Åsmund Austarheim
Sendt: onsdag 12. juni 2019 08:06
Til: Kvænangen Postmottak
Emne: FW: Regarding application  for  use  of  motorized vehicles in nature in Kvænangen -

Boreal metals
Vedlegg: Regarding application for use of motorized vehicles  in  nature - Boreal metals.PDF

Til registrering sak 19/3

From: Tandberg, Anders [mailto:fmfianta@fylkesmannen.no]

Sent: Tuesday, June 11, 2019 3:30 PM

To: DMaher@broncocreek.com

Cc:  Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>; esanne@geode.no

Subject: Regarding application for use of motorized vehicles in nature in Kvænangen - Boreal metals

Dear Mr. Maher and Boreal metals.

Attached you will find the County g0vernor’s decision in your case  regarding application from Boreal
metals for use  of  ATVs  in  Kvænangen municipality.

CC: Åsmund Austarheim and Elisabeth H. Sanne

Best regards l Dearvuodaiguin

Anders Tandberg

Overingeniør

Seksjon for Naturmangfold og naturvern, Miljøavdelingen.

The  County Governor og Troms and Finnmark l Fylkesmannen iTroms og Finnmark I Romssa ja Finnmárkku

fylkkamánni

Telefon: 78 95  03 34

Fylkesmannen  i  Troms og Finnmark
Reinssafcr Fírfmrrràflcitfi fiilxifafrzrilrirzí
Trtmrssnnjzr Finnmrmr: me of».-zrm

www. lkesmannenno tf
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@ Fylkesmannen iTroms og Finnmark Vérdator Vérre-f=

Romssa ja Finnmárkku jylkkamánni' 1 1 -05-2019 201 9/7955
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Deres dato: Deres ref:

03.06.2019 «REF»

Saksbehandler, innvalgstelefon

Anders Tandberg, 78 95 03 34

Boreal metals v/David Maher

Regarding application for use of motorized vehicles in nature  -  Boreal

metals

The County Governor of Troms and Finnmark refers to application in e-mail from Boreal metals on

june 3, 2019, regarding use of motorized vehicles (ATVs) in nature during the prohibition period from

May 5 tojune 30.

Legislation

In the municipalities Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy and Storfjord in the Nord~

Troms region and all municipalities in Finnmark county, use of motorized vehicles is prohibited in

the period from May 5 tojune 30 cf. Forskrift for bruk av motorkiøretøveri utmark og på islagte

vassdrag §  9. During this period the County Governor has the authority. We can cf. § 9 grant

dispensation permits in «special cases».

The purpose of the prohibition is to protect nature and reindeer husbandry during breeding season

when wildlife and reindeers are vulnerable to disturbances. The terrain is also vurnerable to erosion

damage in this period.

The application from Boreal metals

Boreal metals has an exploration area for minerals in the mountains bethween Badderen and

Kjækan in Kvænangen municipality. The exploration area is connected to Badderen and Kjækan by

two tracks. The tracks were used for mining activity in the area until the mine closed in 1909, but are

nowdays used by reindeer herders and Statnett.

Boreal metals has applied for use of 3ATVs for 1 day in the last week ofjune. They want to use the

northernmost track from Badderen to the exploration area. The purpose of the trip, why they need

to use motorized vehicles and why they must drive during the prohibition period is described by

David Maher in e-mail onjune 6:

«Using ATVs is necessary to  expedite  showing the project area, property geology and copper

mineralization  to  a potential business partner. We need to spend a full day hiking on the property,

starting from the Bergmark area, to access and review the necessary areas. By starting from the

established road, we save several hours of hiking in/out  to  get to  that  ”starting point” and then we

can complete the field review in one long day. This will minimize our time on site given the wildlife

sensitivities  at  this  time of year.  To be  clear, we plan to use the ATVs only to travel on the

established road to the Bergmark area, park them, then hike for the rest of the day, and then use

the ATV's to return to Badderen that evening. Our travel time  on  the  ATVs will be minimal (we will

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmtfpost@fllkesmannen.no 9815 Vadsø Strandvegen 13,Tromsø www.§glkesmannen.no/tf

Sikker melding: Damsveien 1, Vadsø

www.fylkesmannenho/melding Orgnr. 967 311 014
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not be  using them  during the rest  of the day to travel around the project area).

Why must  the driving be conducted during this prohibited time?

We  understand the  timing of the  requested  visit is not ideal given the wildlife  sensitivities this  time

of year. Furthermore, we understand if ultimately the  trip must be delayed. We had a difiicult

time aligning the schedules of the  ofiicia/s from the potential partner company and our company.

The range of dates that are possible for both companies at this time are during the last week of

june. We request that we may be  given  approval for the 1 day visit, knowing that the dates are so

near to the end of the May Sth to june 30th window.

In  addition, while on site we  intend  to  inspect  the  drill  sites and  previously used drill  access routes

(by hiking) so that we may identijj/ and make plans to address any site/road rehabilitation that is

required as a follow up to our winter drilling program»

ls this a «special case»?

The County Governor can only grant dispensation permits in «special cases». We only grant permits

in exceptional cases were the applicant cannot be blamed for the fact that the transport is not

carried out before or after the prohibition period.

Permits can only be granted when the purpose is transport of goods, equipment and materials that

are too haevy to be carried manually. Passenger transport is mainlv not allowed, onlv in cases when

the applicant has disabilities. This is stated in the guidelines from the Ministry of Climate and

Environment, Rundskriv T-i/96.

On the basis ofthe information given in the application and in e-mail from David Maher onJune 6,

the purpose of this trip is transport of persones and not transport of goods, equipment and

materials etc. The purpose is thereby outside what we can grant dispensastion permits for.

Decision

The County Governor of Troms and Finnmark rejects the application from Boreal matals

boreal cf. Forskrift for bruk av motorkiøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9. The

purpose of the trip is considered to be «transport  of  persones» and thereby outside what we
can grant dispensastion permits  for.  The reasons for this decision are given above.

The applicant can appeal this decision to the Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet)

within 3 weeks.

Best rega rds

Iris Rita Hallen (e.f.)

seksjonsleder naturmangfold og naturvern

Anders Tandberg

overingeniør miljø

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Kopi til:

Kvænangen kommune v/Åsmund

Austarheim

Motta kerliste:

Boreal metals v/David

Maher

Kvaenangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Stein Hugo Vesterslett 
Granåsveien 52 A 
Alta 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 45/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/182-2 1693/2019 600 25.06.2019 

 

FERDIGATTEST 1943/29/32 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. Pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 
 
Saksnr: Behandlet i: 
 2019/182 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 
Byggested: Kvænangen/ Kjøllefjord Gnr/Bnr: 29/32 
Tiltakshaver: Stein Hugo Vesterslett Adresse: 9513 Alta 
Tiltakets art: Fritidsbolig, Naust, Lysthus og 

Småbåtbrygge jf. bekreftelse. 
Bekreftelse:  Vår ref. 19/182 og kontor- 

2000 sak. 05/001678-kjle. 
Byggning.nr: Fritidsbolig 11621848. Areal: Fritidsbolig 76 m². 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 14.06.2019 fra ansvarlig søker, samt i henhold til vår ref. 19/182, eldre kontor- 2000 sak. 
05/001678 og befaring ved byggesaksbehandler Jakob Bæhr pr. 24.06.19. Samtlige av de nevnte 
bygg bekreftes med dette ferdig oppført, og i henhold til søknader for de enkeltvise bygg. 
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. I den innsendte sluttdokumentasjonen er det 
bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller 
mangler som hindrer ferdigattest.  
 
Tiltaket eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt. 
Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på tiltakets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 
 
Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/182182 og 
kontor- 2000 jamfør ref.nr. 05/001678- KJLE. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no    
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 

mailto:jakob.baehr@kvanangen.kommune.no
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Tromssan ja Finmarkun maaherra

Deres dato: Deres ref:

11.12.2018
l Kvænangen  kommune

Kvænangen kommune Saksbehandler, in efon P05tm0tt3-k

Gøril Einarsen, 77642113 j
2 0 MAI 2019

Til behandling: p
- .-

Saksbehandler: guy] “H d

Til orientering

Gradering

Avgjørelse  i  klagesak  — klage på innvilget dispensasjon for

barmarkskjøringi Kvænangen. Fylkesmannen tar klagen fra Spalca

reinbeitedistrikt til følge. Fylkesmannen varsler mulig omgjøring

av Kvænangen kommune sine vedtak i sakene 2018/19 -80 og 82.

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak 42/18, som gjelder behandling av klage på vedtak i

sakene 2018/19 - 80, 82 og 84. Fylkesmannen har gjort lovlighetskontroll av samtlige vedtak.

Fylkesmannen varsler mulig omgjøring/oppheving av Kvænangen kommune sitt vedtak i

sakene 2018/19 - 80 og 82. Transporten kan dekkes på annen måte. Vedtaket er derfor ikke i
tråd med nf  §  6, og motorferdsellovens intensjon om å begrense motorferdselen til et

minimum.

Fylkesmannens vurderer derfor at kommunens vedtak kan være ugyldig. Ugyldige vedtak kan

alltid omgjøresjf.  § 35 c  i forvaltningsloven. Fylkesmannen varsler derfor mulig

omgjøringloppheving av kommunens vedtak i sak 2018/19 - 80 og 82.

Med hjemmel  i  forvaltningsloven  §  42, gir Fylkesmannen dette vedtaket oppsettende
virkning, til omgjøringsspørsmålet er endelig avgjort. Dette betyr at Hans Alexanderjosefsen

og Kåre Boberg ikke kan benytte dispensasjonene, fr saken er endelig avgjort.

Bakgrunn for saken

Sak 2018/79 - 80: Dispensasjon for barmarkskjøring i  forbinde/se med hogst

Høsten 2018 søkte Kåre Boberg og Ivar Henning Boberg om tillatelse om å benytte traktor, for å

transportere materiell og utstyr til hytte, og kjøring i forbindelse med hogst av ved. Søknaden ble

behandlet  i  Teknisk utvalg i september 2018. Administrasjonssjefen innstilte på å innvilge

dispensasjon for vedtransport, men avslå transport av utstyr til hytte. Hytta står på en større

landbrukseiendom, som eies av moren til søker. Det er også på denne eiendommen det planlegges
hogst. I vurderingen til kommunen sies det at deler av traseen følger opparbeidet traktorveg.

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 9503 00

fmtfgost@Mkesmannen.no Statens Hus Strandvegen 13, Tromsø www.mlkesmannen.no/tf

Sikker melding: 9815 Vadsø Damsveien 1, Vadsø

www.Mkesmannen.no/melding Org.nr. 967 311 014
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Teknisk utvalg vedtok innstillingen. Vedtaket ble fattet med hjemmel inf  §  6. Søker ble innvilget 10

turer i året. Dispensasjonene gjelder til 31. desember 2019 (utenom tiden 5. mai-1.juli).

Sak 2018/79 - 82: Dispensasjon for barmarkskjøring i forbindelse med transport av ved

Høsten 2018 søkte Hans Ajosefsen om tillatelse for å bruke ATV, i forbindelse med hogst av ved på

naboeiendommen. Det sies at han har hatt tillatelse for å benytte snøskuter for samme formål
tidligere år. Søknaden ble behandlet i Teknisk utvalg i september 2018. Administrasjonssjefen

innstilte på å innvilge dispensasjon for en begrenset bruk. I vurderingen sies det blant annet

«Området benyttes også til reinbeite, og aktivitet i området kan påvirke områdebruken til reinen. Det bør
likevel ikke være til hinder for  drift  av skogen.» Videre at «Vedhogst bør fortrinnsvis foregå på snødekt
mark for å unngå skader i terrenget. Søker opplyser at det er kan være krevende å drifte med snøscooter

dersom snøforho/dene er ugunstige. Bruk avATV vil derfor bli et supplement til bruk av snøscooter».
Teknisk utvalg vedtok innstillingen. Vedtaket ble fattet med hjemmel i nf § 6. Dispensasjonen gjelder
for fem turer fram til 31. desember 2019 (utenom tiden 5. mai- 1.juli).

Sak 2018/80 - 84: Dispensasjon for barmarkskjøring for transport i forbindelse med vedlikehold av hytte

Høsten 2018 søkte Charles Kristiansen om tillatelse for å bruke ATV for å transportere
vedlikeholdsmateriell til hytte i Gamdalen. Søknaden ble behandlet i Teknisk utvalg i September

2018. Administrasjonssjefen innstilte på å innvilge dispensasjon for to turer fram til 31. desember
2018. Teknisk utvalg vedtok innstillingen. Vedtaket ble fattet med hjemmel i nf § 6.

Klage på vedtak

I oktober 2018 klaget Anders lsak A Skum (også kalt klager) på vedtakene om barmarkskjringi
sakene 2019/ 80, 82 og 84, på vegne av Reinbeitedistrikt( heretter kalt rbd) 33 Spalca. l klagen står

det «Reinbeitedistriktet har i distriktsplanen vedtatt at barmarkskjøring skal reduseres til det minimale, og
vi prøver å redusere barmarkskjøringa så langt som mulig. På bakgrunn av dette vil evt barmarkskjøring

være mot våre prinsipper, og kan overhodet ikke aksepteres. Vil vil også påpeke at det i søknaden oppgis

”etablert kjørespor" til Gamda/en, men så vidt vi vet er det ingen etablerte veier eller kjørespor i området.
Reinbeitedistrikt 33 Spa/ca går imot all ferdsel med motorkjøretøy på barmark og dermed også de nevnte

søknadene. Slik vi ser det, er dette transport som kunne vært foretatt på vinterføre»

Klagebehand/ing august 2078

Klagen ble behandlet i Teknisk utvalg i november 2018. I vurderingen skriver administrasjonssjefen
«To av søknadene omfatter transport av ved. Dette er nyttetransport som ikke kan løses uten bruk

av motorisert transport. Det er ønskelig at skogen driftes og skjøttes, og at lokale ressurser

brukes. Regelverket er ikke entydig i forhold til grensegangen mot hva som har direkte hjemmel
etter lovens §3 om nødvendig transport i jord- og skogbruk. Saken til Charles Kristiansen så gjelder

transport av ved og vedlikeholdsmateriell til hytte. Det går en gammel vei fra gruvedriften som var her opp

langt bakover i tid. Det er noen hytter i området, og kommunen har hatt en praksis med å gi tillatelse til et

begrenset antall turer med slik barmarkskjøring etter denne traseen. Det er ofte en del utstyr og materiel/

som ikke kan lagres på hytta. Traseen er også bratt og krevende å kjøre med store lass på vinteren.

Kommunen har derfor valgt å ikke tolke regelverket så strengt i forhold til om vilkårene for å benytte
dispensasjon etter forskriftens § 6. Administrasjonssjefen mente derfor at vedtakene var gjort i

henhold til regelverket, og innstilte på at klagen ikke ble tatt til følge. Teknisk utvalg fulgte
innstillingen. Klagen ble derfor sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
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Fylkesmannen som klageinstans

Avgjørelsen til Kvænangen kommune er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. § 28 i
forvaltningsloven. Kommunen har vurdert at klager har rettslig klagelnteresse, og at klagen ble

fremmet innenfor fristen. Fylkesmannen skal vurdere klagers synspunkter, og kan også ta opp
forhold som ikke er berørt av klager. Etter forvaltningsloven § 34, 2. ledd kan vi prøve alle sider av

saken, og ta hensyn til nye omstendigheter. Vi kan, etter forvaltningsloven  §  34 4. ledd, treffe nytt
vedtak i saken eller oppheve det, og sende saken tilbake til kommunen til helt, eller delvis ny

behandhng.

l denne saken har Fylkesmannen valgt å gjøre lovlighetskontroll av samtlige vedtak.

Fylkesmannens rolle - Lovlighetskontroll av vedtak

Fylkesmannen skal veilede kommunene om gjeldede regelverk for motorferdsel i utmark. Vi skal

også gjøre lovlighetskontroll av kommunale vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag, for å
minimalisere negativ påvirkning på naturmiljø og friluftsliv. Gjennom veiledning skal vi bidra til å

gjøre dispensasjoner kontrollerbare i felt. Fylkesmannen samarbeider derfor med Politiet, SNO og
Fjelltjenesten i slike saker. Et av målene med samarbeidet, er å veilede kommunene slik at de har

god nok kunnskap til å fatte lovlige og kontrollerbare vedtak.

Lovgrunnlaget

l følge motorferdselloven § 3, er motorferdsel i utmark ikke tillatt med mindre noe annet er bestemt

i, eller i medhold av loven. Etter motorferdsellovens § 2 tredje ledd anses veg i utmark som ikke er

opparbeidet for kjøring med vanlig bil, f.eks. denne turstien, som utmark i forhold til loven.

Etter nasjonal forskrift, heretter kalt nf § i første ledd, kan motorferdsel i utmark bare skje i samsvar
med forskriften. Kjøringen som er påklaget regnes som motorferdsel i utmark, og er dermed ikke

tillatt med mindre noe annet er bestemt i elleri medhold av motorferdselloven, jf.

motorferdselloven § 3.

Lov og forskrift åpner for flere nytteformål der motorferdsel er tillatt, hvor man kan kjøre uten å
måtte søke om tillatelse. Anerkjente nytteformål er listet opp i § 4i motorferdselloven, i nasjonal
forskrift § 2 (barmark), og nasjonal forskrift § 3 (vinterføre).

Transport av materiale, utstyr og arbeidsfolk på vinterføre - nf § 3d

Når det gjelder transport av materiale, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,

kan dette skje gjennom direktehjemmelen nf  §  3d. Denne gjelder kun på vinterføre. Det er ikke

adgang til kjøring utover det som er nødvendig for byggearbeidet. Kjøring i forbindelse med vanlig
vedlikehold omfattes ikke av bestemmelsen, og må vurderes etter nf § 6.

Ut fra rundskriv T-i /96 sies det «Transport med barmarkskjøretøy til hytte bør det som hovedregel ikke

gis tillatelse til. /slike saker skal kommunen påse at alternative transportmåter er vurdert, og at kjøringen

såvidt mu/ig følger eldre kjørespor».

Transport lforbindelse med skogbruksnaering lovens §  4
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Nødvendig person - og godstransport i skogbruksnæring tillates direkte i loven §  4.  lnstruksen i

Rundskriv T ‘I/96 presiserer at det bare er kjøring som er nødvendig i næringen som er tillatt. Skal
virksomheten regnes som skogbruksnæring, må det dreie seg om reell næringsmessig virksomhet.

Virksomheten må ha et visst omfang og inntektsmessig betydning.Landbruksdepartementet har
foreslått at bestemmelsen tolkes slik at begrepet jord- og skogbruksnæring omfatter brukere av

eiendommer med minimum 5daajordbruksareal eller 25 daa produktivt skogareal. Dette gjelder også
innehavere av allmenningsrettigheter som driver aktivt jord- og skogbruk av et slikt omfang som
nevnt. Begrepet "brukere" forutsetter at det drives aktivt jord- og skogbruk. For personer som driver

jordbruk eller skogbruk, har departementet lagt til grunn at nødvendig transport av ved må ansees
som ledd i næringen, og derfor er tillatt. Det gjelder også for henting av ved til eget bruk.

Barmarkskjøring i forbindelse med hogst i denne saken regnes ikke som skogbruksnæring, og kan
dermed ikke hjemles direkte i loven. Fylkesmannen har vurdert om kommunen hadde anledning til å

innvilge disse dispensasjonene, etter nf § 6.

Transport av ved på vinterføre nf § 3 g

Nødvendig vintertransport av ved fra egen eiendom til fast bopel tillates direkte i forskriften. Med
egen eiendom menes eier av fast eiendom, det vil si grunneier. Dette innebærer at det ikke er

nødvendig å søke kommunen om tillatelse om man skal bruke motorkjøretøy på vinterføre, for å
hente ved på egen eiendom og frakte denne til egen bolig.

Transport av ved fra andres eiendom på vinterføre nf § 5e

Transport av ved utover det som er direkte hjemlet  i  forskriftens § 3 første ledd bokstav g, anses

som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn

fast bopel og transport av ved fra andres eiendom.

Transport etter nf § 6, sær/ig behov

Etter nasjonal forskrift § 6 kan kommunestyret i unntakstilfeller gi tillatelse til kjøring utover §§ 2, 3, 4
og 5, dersom søkeren påviser et særlig behov, som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan

dekkes på annet måte.

For at kommunen skal kunne gi tillatelse må alle disse betingelsene være oppfylt;

a) Søkeren må påvise et særlig behov

b) Behovet må ikke knyttes til turkjøring

c) Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte

d) Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper og ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum

I veiledning til § 6, særlige behov, er det listet opp en rekke eksempler på hva som kan være særlige

behov, og hva som ikke faller inn under dette. Vurdering av hva som kan gå under «særlige behov», som
ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte, er en skjønnsmessig vurdering. Ved

vurderingen av om det foreligger et "særlig behov" sier rundskriv T-i/96 at det vil være av betydning

om kjøringen er nødvendig, og har et akseptert nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring.

Det er formålet med kjøringen som er avgjørende. Det er derfor ikke avgjørende om transportøren

ser transporten som lønnsom, dersom ikke transporten isolert sett dekker et reelt og nødvendig
behov.
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I vurderingen må lokale forhold kunne spille inn, men likevel slik at bestemmelsens strenghet

ivaretas. Den enkelte søknad må ses i sammenheng med forventet antall tilsvarende søknader. Selv

om den enkelte tillatelse ikke vil by på vesentlige ulemper, kan en søknad avslås av hensyn til de

samlede konsekvenser av å innvilge tilsvarende søknader.

Motorferdsel på barmark

Motorferdsel på barmark kan skade plantelivet og sette merker og sår i terrenget. Sporene etter

kjøring kan være synlige i mange år. l tillegg utsettes naturen for forurensning. På grunn av den

sterke økningen i barmarkskjøring, og de store terrengskadene slik kjøring gir, skal forskriftens  § 6
praktiseres enda strengere for barmarkskjøring enn for kjøring på vinterføre. Utgangspunktet er at

det ikke skal være kurant å få dispensasjon. Barmarkskjøring kan derfor kun tillates i helt spesielle

tilfeller. Slike dispensasjoner skal skje etter en meget streng vurdering av vilkårene.

Samlet belastning på naturmangfold

En påvirkning av et økosystem, som motorferdsel i utmark, skal vurderes ut fra den samlede

belastning som økosystemet er, eller vil bli utsatt for. Det er vanskelig å vurdere når tålegrensen for

naturen er nådd, og når den samlede belastning blir for stor. Det vil alltid være rom for tolkning av

dette, men det er viktig at kommunen faktisk har vurdert samlet belastning når de behandler

søknader om motorferdsel i utmark. Vi vet at det også er andre typer motorferdsel i området, med

hjemmel i dispensasjonsvedtak, og med direkte hjemmel i lov.

Fylkesmannens vurdering

Kvænangen kommune har innvilget tre dispensasjoner for barmarkskjøring i forbindelse med

vedhogst, samt èn dispensasjon for transport av materiale til hytte. Når det gjelder transport til hytte

gjaldt denne til 31.12.18, og er ikke lenger aktuell. Vi ber likevel kommunen om å ta vår veiledning til

etterretning.

Barmarkskjøringen foregår på og utenom traktorveg. Kommunen har ikke vist til hva det særlige

behovet er, eller tatt hensyn til at søker kan dekke sitt transportbehov på annen måte, for eksempel

på vinterføre gjennom direktehjemmel i nf§ 3g eller § 3 d. Kommunen har ikke forholdt seg til at bruk

av hjemmelen nf § 6 kun skal gjelde unntakstilfeller. Kommunen har dermed ikke begrenset

motorferdselen til et minimum.

Fylkesmannen vurderer derfor at bruk av ATV som omsøkt, for barmarkskjøring i forbindelse med

vedhogst, eller frakt av utstyr og til hytte, ikke er et særlig behov, som ikke kan dekkes på annen måte.

Transporten bærer preg av unødvendig kjøring

Hvis alle kommuner gir dispensasjon til barmarkskjøring i forbindelse med vedhogst og transport av

materialer til private hytter, vil det skape presedens for en økt og unødvendig motorferdsel i utmark

som kan få store negative konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv. Økt motorferdsel på

barmark i forbindelse med slik kjøring vil være i strid med målet om å redusere motorferdsel til et

minimum. Transporten kan dekkes på vinterføre, og bærer derfor preg av unødvendig kjøring. Dette

er derfor ikke et særlig behov. Kvænangen kommune hadde dermed ikke hjemmel til å benytte

skjønnsrommet til å innvilge barmarkskjøring i disse saken.

Konklusjon
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Fylkesmannen har undersøkt om kommunens vedtak er innenfor forvaltningsloven og
motorferdsellovens rammer. Fylkesmannens foreløpige vurdering er at vilkåret for å vurdere

søknaden etter nf  §  6, ikke er tilstede. Det betyr at Kvænangen kommune ikke hadde hjemmel til å
benytte skjnnsrommet til å innvilge disse dispensasjonene til bruk av ATV/traktor i forbindelse med
hogst/utstyrtransport til hytte. Dispensasjonen kan også være i strid med måleti motorferdselloven,

om å redusere motorferdselen til et minimum. Fylkesmannen tar derfor klagen fra Spalca rbd til
følge.

Varsel om mu/ig omgjøring/oppheving

Fylkesmannen mener det er behov for å benytte omgjøringskompetansen. Fylkesmannen i Troms
varsler derfor at vedtaket i sak kan bli omgjort, i medhold av forvaltningsloven § 35 annet ledd, jf.
første ledd. Kommunen og dispensasjonsinnehavere har mulighet til å komme med en uttalelse,

innen 14 dager etter at dere har mottatt varselet. Etter at fristen er gått ut, vil vi vurdere om det er
nødvendig å omgjøre/oppheve vedtaket. Et vedtak om omgjøring/oppheving vil ha klageadgang.

Kommunen regnes ikke som part i saken, og har dermed ikke klageadgang. Miljødirektoratet er
klageinstans. Dersom saken påklages, vil en endelig avgjørelse først være gyldig etter at klagesaken

er avgjort.

Vi ber Kvænangen kommune bruke veiledningen for framtidige søknader.

Vedtak om oppsettende virkning

Gjeldende regelverk er laget for å ta hensyn til biologisk mangfold og tradisjonelt friluftsliv.
Dispensasjonen gir mulighet for omfattende motorferdsel i utmark, som kan skade naturmangfold

og friluftsliv. Med hjemmel i forvaltningsloven  §  42 gir derfor Fylkesmannen Kvænangen kommune

sitt vedtak i sak 2018/19 - 80 og 82 oppsettende virkning, til omgjøringsspørsmålet er endelig avgjort.

Det innebærer at Kåre Boberg og Hans Alexanderjosefsen ikke kan benytte disse dispensasjonene

før saken er endelig avgjort.

Med hilsen

Gøril Einarsen

seniorrådgiver miljø
Heidi Marie Gabler

Fagkoordinator naturmangfold og

naturvernseksjonen

Troms politidistrikt

Fjelltjenesten v/ Statskog SF

Statens naturoppsyn v/ Miljødirektoratet

Kopi:

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Tilbakemelding på varsel om opphevelse av vedtak etter motorferdsellova-
deres ref. 2018/1114 

 
Det vises til brev datert 16.05.2019 om avgjørelse i tre klagesaker etter motorferdsellova. 
Fylkesmannen varsler omgjøring av kommunens vedtak. Før endelig vedtak så får kommunen 
anledning til å komme med uttale. På grunn av kort frist så har ikke saken vært behandlet fullt ut  
i utvalget som har gjort vedtakene. De tidligere vedtakene er forøvrig i tråd med innstillingen fra 
administrasjonen. Varselet om oppheving er lagt frem muntlig i møte 4. juni, og det ble besluttet 
at administrasjonen gir en skriftlig tilbakemelding til Fylkesmannen.     
 
To av søknadene omfatter transport av ved. Dette er nyttetransport som ikke kan løses uten bruk av 
motorisert transport. Transporten av ved kan i det vesentlige utføres på snøføre, men det gir en 
mindre fleksibilitet i driften. Store snømengder gjør selve hogsten mer krevende på vinteren. Videre 
så er utgjøring med snøscooter lite egnet der man har motbakke med lass. For brødrene Boberg vil 
det være tilfelle når det skal hogges i skogen på baksiden av Burfjordklubben. Vintertranspor med 
snøscooter der derfor ikke et fulldekkende alternativ i alle tilfeller.  
 
Det er ønskelig at skogen driftes og skjøttes, og at lokale ressurser brukes og videreutvikles. Ideelt 
sett så burde flere av skogbrukseiendommene i Kvænangen skjøttes og driftes mer systematisk enn 
det som er vanlig her i regionen. Dette ville gitt en mer næringsmessig utnyttelse og større framtidig 
verditilvekst i skogene. Da ville det heller ikke være tvil om hjemmelen til bruk av motoriserte 
hjelpemidler. Skogene våre er i en oppbyggingsfase der vi har lite hogstmoden skog som er 
drivverdig og gir et lønnsom overskudd ved drift. Gjennom skjøtsel og investeringer så kan vi bygge 
opp mer drivverdige ressurser. Hogst av ved i mindre skala vil også bidra til å bygge opp framtidige 
skogressurser der det blir gjort i form av tynning av ungskog, lauvrydding eller hogst av 
skjerm/overstandere i plantefelt. I denne sammenheng så kan også andre enn næringsdrivende 
skogsentreprenører eller næringsdrivende skogeier bidra, samtidig som man kan hente ut lokal og 
kortreist energi til oppvarming. I så måte er det også viktig å ivareta de utøverne som ønsker å gjøre 
en innsats.  
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Med den ekstensive driften vi har i mesteparten av skogene våre så har vi mange gråsoner mhp når 
skogsdrift kan regnes som næring. Regelverket er derfor ikke entydig i forhold til grensegangen mot 
hva som har direkte hjemmel etter lovens §4 om nødvendig transport i jord- og skogbruk. De to 
sakene vi har til behandling her er vurdert til å ligge utenfor vilkårene som regelverket setter for å 
kunne hjemle transporten direkte i § 4, men den praktiske forskjellen er liten. Det er et fåtall saker på 
slik kjøring i Kvænangen, og de tjener et nytteformål som ikke kan dekkes fullt ut på annen måte. 
Sett i lys av formålet med motorferdselloven og øvrige bestemmelser i loven så har Kvænangen 
kommune derfor valgt å tolke bestemmelsene i forskriftens § 6 til å være oppfyllt også for 
barmarkstransport av ved også i saker der driften ikke kan regnes å være næringsmessig skogsdrift. 
Kommunen mener derfor at fylkesmannen legger til grunn en for streng tolkning av vilkårene når det 
konkluderes med at vedtakene er ulovlige.       
 
For transport til hytter så har Kvænangen hatt en praksis at det tillates en meget begrenset transport 
på barmark til hytter som ligger i tilknytning til traktorvei og godt etablerte kjørespor. Også her har 
vintertransport sine begrensninger og praktiske ulemper. Det legges da til grunn et svært begrenset 
omfang.  
   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
e-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
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Delegert Teknisk - nr. 43/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/180-8 1619/2019 600 19.06.2019 

 

1943/11/5. Vedtak- Igangsettingstillatelse for rivning av Mefjell taubane 

 
Saksopplysninger:  
Telenor Norge as (Org.nr. 976967631) søker om igangsettingstillatelse på eiendom gbnr.11/5 på 
Alteidet i Kvænangen kommune. Det søkes igangsettingstillatelse vedrørende sanering og 
rivning av Telenors godstaubane på Mefjell, denne gitt ved tillatelse til tiltak- rivning.  
Vedtak jamfør kommunens saksnummer 16/180 – 6. 
 
 
 
Vurderinger: 
Igangsettingstillatelsen er knyttet opp imot tidligere godkjente tillatelse til rivning av Mefjell 
taubane jf. saksnummer 16/180 – 6. Videre jamfør vedtaket forutsettes ansvarlig utførende LRL 
as å inneha kjennskap til vedtaket, dette spesielt med hensyn på vedtakets «Merknader». 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 20-4 gis igangsettingstillatelse i henhold 
til mottatt søknad- denne datert 03.06.19. Tillatelsen gjelder for sanering og rivning av 
Mefjell godstaubane i sin helhet. 
 
 
 
Vilkår: 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf. Plan- og bygningslovens § 23-4. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
LRL AS v/Lars Lindbakk Åsveien 72 8980 VEGA 
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Delegert Teknisk - nr. 46/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/160-2 1708/2019 600 25.06.2019 

 

1943/31/65. Vedtak- tillatelse til tiltak fritidsbolig 

 
Saksopplysninger  
KT Byggtjeneste (org. 989471317) søker på vegne av tiltakshaver Jan-Erling Romsdal om 
tillatelse i ett trinn for etablering av fritidsbolig på egen tomt/ parsell 1943/31/65- dette 
tilhørende regulert område ved Perten Hyttefelt. Fritidsboligen er tiltenkt oppført i 
størrelsesorden BYA. 109m². 
 
Det skal legges inn vann/kloakk i fritidsboligen- søknad om utslippstillatelse er jamfør tidligere 
tillatelse (vår.ref.2011/3243-3) gitt for denne parsellen, dette som del av felles Green Rock- 
anlegg innenfor reguleringsfeltet. Det må følgelig uansett søkes om gravemelding ved 
tilkobling(er). 
 
De fleste vurderinger tilknyttet tiltak på lokaliteten er langt på vei allerede vurdert, dette som del 
av utarbeidet detaljregulering for hyttefeltet. Utforming av ny fritidsbolig skal forholde seg til 
reguleringsbestemmelsene på stedet. Tiltenkte tiltak er nabovarslet og det synes jamfør 
byggesøknad som at de nødvendige hensyn til eksisterende detaljregulering er ivaretatt.  
 
 
Vurderinger/ begrunnelse for vedtaket:  
 
 
Nabovarsling  
Nærmeste naboer og tiltakshaver for eksisterende reguleringsplan på gårds- og bruksnummer 
31/4 er informert og nabovarslet. Ingen merknader er framkommet.  
 
Sikringstiltak ved byggearbeid  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  
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Ansvarsrett  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4, andre ledd.  
Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og 
kvalitetssikret i henhold til Pbl. Jf. SAK 10 § 12-3. 
 
Byggegrunn/miljøforhold  
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra 
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no).  
Minner om krav til radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jf. 
Byggeteknisk forskrift TEK 17 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer. Dette forutsettes herunder at tiltakshaver for tiltenkte tiltak vil benytte seg av allerede 
eksisterende godkjent atkomst. For øvrig gjelder atkomst og parkering i henhold til 
detaljreguleringens bestemmelser.  
 
Naturmangfold 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 
som grunnlag for Samisk kultur». 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  
 
Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.  
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  
 
Reindrift  
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift. Det omsøkte tiltaket ligger ikke i område for 
trekk lei og/eller gjerder og anlegg.  
Reindriftsrelaterte avveininger er som del av vedtatt reguleringsplan allerede vurdert.  
 
Kultur- og fornminner  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no).  
Det viser seg at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. Dersom det under 
utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms 
Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 § 6-2).  
 
 

http://www.ngu.no/
http://www.kulturminnes%C3%B8k.no/
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Avfall  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap.20. skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn  
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.  
 
Anmodning om ferdigattest  
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.  
 
Bortfall av tillatelse  
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
 
 
Vedtak:  
 

 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 20 - 1 og 20 – 3 gis Jan-Erling Romsdal 
byggetillatelse som omsøkt for etablering av fritidsbolig på eiendom 1943/31/65 
innenfor reguleringsplan for Perten Hyttefelt. 

 
 
Merknader 

 Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. PBL. § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke 
selv utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse 
seg om at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass. 

 
Ansvarlig søker skal sikre at helhet, kontroll og grensesnitt er ivaretatt. 
Samordningsfunksjonen innebærer også å sørge for nødvendig informasjonsflyt mellom 
ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende. Han er ansvarlig for at det foreligger 
ansvarsdekning og tilhørende erklæring om ansvarsrett. Ansvarlig søker skal gi oversikt 
over ansvarsfordelingen i gjennomføringsplanen jf. § 12-2 SAK 10. 
 

 Minner om at man til tross for tidligere innvilget utslippstillatelse jamfør vår. sak 
2011/3243-3 uansett må søke gravemelding.  
Fra 1 juni så vil Alta Kraftlag bruke Geomatikk til behandling av våre gravemeldinger. 
De som skal grave må derfor søke gravemelding for Alta Kraftlag på denne siden 
https://gravemelding.no/ 

 
Uavhengig av dette. Så skal det altså sendes gravemelding til Kvænangen kommune. 

 
https://www.kvanangen.kommune.no/gravemelding.467897.no.html 

https://gravemelding.no/
https://www.kvanangen.kommune.no/gravemelding.467897.no.html
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For denne søknaden vil det tilkomme følgende saksbehandlingsgebyr: 
Søknad med krav til ansvarsrett PBL § 20-1.  5000,- 

 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jakob Bæhr 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77778849 
E-post: jakob.baehr@kvanangen.kommune.no  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Jan Erling Romsdal Lærer Rustens Vei 21 9518 Alta 

 

mailto:jakob.baehr@kvanangen.kommune.no
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 47/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-102 1735/2019 K01 27.06.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i forbindelse 
med mineralundersøkelser- EMX Exploration 

 
Saksopplysninger:  
EMX-Exploration AB har søkt om tillatelse til bruk av ATV og bil til frakt av utstyr og mannskap i 
forbindelse med undersøkelser av mineralforekomster i fjellet mellom Badderen og Kjækan. Det 
søkes om tillatelse fra 1. juli og ut året. Søknaden gjelder barmarkstransport og eventuelt bruk av 
snøscooter på slutten av året. Det søkes om å benytte traseene opp fra Kjækan og fra Badderen. På 
barmark søkes det bare om å få lov til å kjøre på de to veiene opp til Gamdalen og opp til og Det er 
bare fra Badderen det er aktuelt å benytte bil. Det søkes om å kunne benytte inntil 4 kjøretøy. Planene 
for årets feltarbeid er ikke lagt i detalj, så det er derfor levert en forholdsvis åpen søknad.  
Foreløpig oppgitt transportbehov:  

- 8. juli planlegges det en visningstur med samarbeidspartnere/annet firma som skal skal 
involveres i prosjektet.  

- Reparasjon og utbedring av terrengskader etter arbeidet med prøveboring som ble utført på 
seinhøsten 2018. Dette arbeidet utføres med lett redskap av Artisk geotek As. Det er derfor 
ikke nødvendig med kjøring utenfor    

 
I tillegg så ønskes det tillatelse til å benytte motorisert transport dersom det blir aktuelt med videre 
kartlegging i år.  
 
Kjøretrase og undersøkelsesområde er vist i kartet. Traseene følger de gamle gruvevegene og 
benyttes også til offentlig snøscooterløype på vinteren samt at det foregår noe barmarkstransport i 
forbindelse med reindrift, transport til hytter og Statnett sine arbeider med ny høyspentlinje.  
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Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfeller kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad og tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes opp mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 
 
Når søknaden gjelder kjøring på barmark, vil det ha betydning om kjøringen kan skje langs veg 
som regnes for utmark etter lovens § 2, etter opparbeidet trasé og lignende. På den måten vil 
motorferdselen være til minst mulig skade og ulempe for natur og friluftsliv. 
 
Videre skal de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å 
skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen 
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at 
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig 
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det 
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste 
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12). 
 
 
Vurderinger: 
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Dispensasjon etter forskriftens § 6 skal bare gjelde for unntakstilfeller og søkeren må ha et særlig 
behov som ikke knytter seg til turkjøring. EMX Exploration Scandinavia AB har rett til å lete etter, 
og kartlegge mineralressurser i området. Leiteprogrammet har pågått noen år, og det er utført både 
overflateundersøkelser og innsamling av geologiske prøver. Videre så er det utført geofysiske 
undersøkelser og uthenting av borekjerner. Eventuell gruvedrift er kostnadskrevende, og det er viktig 
med tilstrekkelig kunnskap om forekommstene for å kunne vurdere om det vil være aktuelt med drift 
i framtida.  
 
Tidligere har det vært gruvevirksomhet her, og det finnes bergarter som inneholder verdifulle 
metaller her. Området har derfor potensiale for næringsmessig gruvedrift. Kvænangen har behov for 
verdiskaping og næringsutvikling og derfor er det positivt at aktuelle ressurser kartlegges. Det er 
således vist til et særlig behov som kan regnes for å være i tråd med retningslinjene til 
motorferdselloven. All barmarkstransport skal begrenses til eksisterende traktorveg og godt etablerte 
kjørespor, og dermed vil ikke kjøringa medføre nye sporskader. Ferdsel i terrenget skal foregå uten 
motorisert transport. 
 
Vintertransport er mer skånsomt, og det oppfordres til at mest mulig av aktiviteten utføres på 
snøføre.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til sporskader, støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av 
sårbare arter som følge av støy og ferdsel. Kommunen har sjekket ut naturbasen og artsdatabankens 
kart for det aktuelle området. Det er ikke registrert noen naturtyper av viktig verneverdig karakter 
eller truede arter som berøres direkte. I artsdatabanken sitt kart er det markert observasjoner av en 
rekke rødlista fuglearter (tjuvjo, storspove, strandsnipe, fiskemåke, stær) i Kisgangfjellet, men dette 
er gamle observasjoner som er registrert med lav nøyaktighet. I den grad disse fuglene benytter 
området så blir de trolig ikke vesentlig berørt da det ikke skal kjøres her på våren. Det skal imidlertid 
kjøres på barmark slik at det kan være fare for at det skjer skade på vegetasjonen. Den samme 
området benyttes mye til friluftsliv. Støy fra motorferdselen kan redusere turopplevelsen for andre 
brukere. Det settes vilkår om at transportbruken begrenses til det høyst nødvendigste og kjøring på 
bæresvake områder skal unngås. Søker vil også kunne pålegges å rette opp skader som oppstår. 
Området er også viktig for reinbeitedistriktet Spalca og andre distrikt flytter reinen gjennom området 
i løpet av høsten.  Ferdselen er forstyrrende på reindrift både i forbindelse med flytting/sanking og 
med tanke på reinens bruk av området. Spalca er orientert om søknaden, men det er ikke kommet 
tilbakemeldinger innen fristen som ble satt for tilbakemeldinger. Det er likevel kjent fra tidligere 
dialog at aktiviteten er uheldig for reindrifta i området. Andre distrikt som trekker forbi området er 
ikke forespurt, men det forventes at det tas hensyn til dem når reinen flyttes forbi området.  
 
I forhold til sakens omfang, og med tanke på at det er en midlertidig forstyrrelse, så er 
kunnskapsgrunnlaget er godt ivaretatt, og det er lite sannsynlig at det ytterligere kartlegginger ville 
påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke til anvendelse i denne saken. Omsøkt 
transport er nokså omfattende, men dersom det tas nødvendige hensyn så vil det medføre en relativt 
liten miljøbelastning og den tjener et særskilt nytteformål. Søker må likevel ta alle mulige hensyn for 
å begrense skaden jfr § 12, herunder bruke utstyr og ha et driftsopplegg som begrenser skaden mest 
mulig. Krav om opprydding av skade kan også bli aktuelt jfr. § 11.  
 
Kommunen vurderer at tiltaket er innenfor regelverket, og det vil være åpning for å innvilge 
søknaden.  
 
Myndigheten til å behandle søknader om dispensasjon etter motorferdselforskriftens § 6 ligger 
hos Teknisk utvalg. De har møte ca. 5 ganger i året. Søknaden kom inn etter at utvalget hadde 
avviklet siste møte før sommeren. Vi har imidlertid en bestemmelse i delegasjonsreglementet at 
leder for utvalget kan behandle saker som ikke kan vente til neste møte. Søknaden er derfor 
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forelagt for leder av utvalget og vedtaket er gjort i samråd med ham. De seinere årene har det 
vært behandlet en rekke enkeltsøknader om motorisert ferdsel i forbindelse med dette prosjektet. 
For å få en helhetlig behandling, og for å begrense det administrative arbeidet kunne det være 
ønskelig om det ble utarbeidet en helhetlig plan for motorisert ferdsel ved eventuelle framtidige 
søknader og at dette kunne vedtas samlet.   
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune EMX 
Exploration tillatelse til bruk av snøscooter, ATV og bil for transport av personell og utstyr i 
forbindelse med letevirksomhet og undersøkelser av mineralforekomster i fjellet mellom Kjækan og 
Badderen.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Transport inn til leteområdet skal foregå langs traktorveg/etablert 
kjørespor fra Badderen eller fra Kjækan og opp til leteområdet. Traseer er 
vist på kartet i saksutredningen. Vintertransport med snøscooter gjelder i 
tillegg i terrenget innafor leteområdet. 
 

Personer: Dispensasjon gjelder kun ansatte EMX Exploration Scandinavia, Eurasian 
Minerals og Boral Metals og eventuelle kontraktsfesta underleverandører. 
Alle skal kunne legitimere ansettelse eller kontraktsfestet tilhørighet til 
prosjektet.  
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil fire stk. ATV, fire stk snøscooter og en bil.   
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 08.07.2019 og fram til 31.12.2019 
Av hensyn til reindrifta så oppfordres det til at mest mulig av aktiviteteten 
gjennomføres så seint på året som mulig.  

Antall turer Det er ikke satt et tak på antall turer, men det forutsettes at ferdselen reduseres til at 
absolutt minimum og dette vilkåret skal praktiseres strengt for å minimalisere 
markslitasjen og forstyrrelser av naturen. 

Spesielle vilkår Det skal tas hensyn til beiting og reinflytting. 
Spalca reinbeitedistrikt skal orienteres i forkant om all aktivitet i regi av prosjektet. 
  

 
 
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: 
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Søker viser til et transportbehov i forbindelse med næringsvirksomhet. Alternative løsninger 
synes å være vanskelig.  Konsekvensene er relativt små da mesteparten av ferdselen foregår etter 
traktorveg og godt etablerte kjørespor.  
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av saksutredningen. 
 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Åsmund Austarheim 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778845 
E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Reinpolitiet avdeling Storslett    
SNO-Avdeling Storslett    
Spalca reinbeitedistrikt    
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