
 
Møteinnkalling 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 03.12.2019 
Tidspunkt: 11:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed. 
 
 
 
 
Det gis en orientering om rapporten for organisasjonsgjennomgang av kommunen 

 Kl. 09:00-11:00 
 
 
 
Råd for funksjonshemmede og eldrerådet skal i møte den 2. desember behandle  

 Plan for habilitering og rehabilitering 
 Økonomiplan 

Deres vedtak blir lagt fram på møtet 3. desember. 
 
 
 
 
 
 
 
Burfjord 26.11.2019 
 
 
Eirik Losnegaard Mevik 
Ordfører 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen originalsignatur. 
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Fornying av avtale om forvaltning av Badderelva 

Henvisning til lovverk: 
Lov om innlandsfisk og laksefisk § 23 
 

Vedlegg 
1 Vedtekter for Badderen vann og elveforening 
2 Forslag til ny avtale 2019-2023 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Lov om innlandsfisk og laksefisk § 23 viderefører Kvænangen kommune 
ordningen med at med Badderen vann og elveforening disponerer fiskeretten i anadrom 
strekning av Badderelva mot at de forvalter og administrerer fisket. Forvaltningen skal foregå i 
henhold til vedlagt avtale som gjelder frem til utgangen av 2023.   
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Siden 2009 har Badderen Vann og elveforening (heretter BEV) forvaltet den anadrome 
(lakseførende) delen av Badderelva. Formålet er å ha en forvaltning som bidrar til best mulig 
produksjon av laks og et godt fisketilbud for allmennheten. Dette har vært regulert gjennom en 
avtale med kommunen. I hovedtrekk så disponerer BEV fiskeretten vederlagsfritt mot at 
foreningen organiserer salg av fiskekort, oppsyn og rapportering.    
 
Kortsalg og informasjon om priser og fiskeregler finnes på nettportalen inatur. 
https://www.inatur.no/laksefiske/5b1fbc162e298c0003cd4e7f/badderelva  
I tilegg til kortsalg på INATUR så er fiskekort tilgjengelig på Sørstraumen handel.  
 
Det er utformet forslag til avtale som er signert av BEV 17.10.2019. Avtalen bygger på gammel 
avtale og går frem til utgangen av 2013.  Det legges opp til at avtalen følger 

https://www.inatur.no/laksefiske/5b1fbc162e298c0003cd4e7f/badderelva


kommunestyreperioden, og den tas automatisk opp til vurdering etter nytt valg. Innenfor 
valgperioden kan den gjensidig sies opp innen 31.12 med gyldighet for neste sesong.   
 
Fiske på anadrome bestander og ferskvannstasjonær fisk reguleres av LOV-1992-05-15-47 Lov 
om laksefisk og innlandsfisk. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome 
laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i 
samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. 
Innenfor disse rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt 
avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere. 
 
Lovens § 23 omfatter særbestemmelser om kommunal grunn. Den sier at kommunen og 
fylkeskommunen skal utnytte retten til fiske etter anadrome laksefisk og innlandsfisk på sine 
eiendommer i samsvar med lovens formål, samt gi et best mulig tilbud om fiske for 
allmennheten blant annet ved salg av fiskekort. Inntektene skal gå til fiskekulturtiltak og til 
administrasjon av fisket. Kommunen og fylkeskommunen kan overlate administrasjonen av 
fisket til en organisasjon med fremme av fiske som formål eller delformål. 
 
Fiske i anadrom strekning reguleres av forskrift om fisketider etter anadrom laksefisk i vassdrag. 
Gjeldende fisketid er i perioden 01.07–15.08.  
 

Vurdering 
 
Kommunen er forpliktet gjennom lovverket til å ha en forvaltning som ivaretar fiskebestanden 
og tilgodeser allmenhetens adgang til fiske. Det innebærer at det er kontroll på uttaket og at det 
er klart definert gjennom et kortsalg hvem som har rett til fiske. Dette må i praksis følges opp 
gjennom en oppsynsordning. Forvaltningsmessig er det også viktig at det føres fangststatistikk. 
BEV bygger på et lokalt initiativ for å ivareta en bedre forvaltning av fiskeressursene i 
Badderen. Foreninga er formelt organisert med organisasjonsnummer og vedtekter. Formålet for 
BEV er å samle sportsfiskere og andre interesserte til å være med å forvalte og kultivere 
Badderelva og fiskevann og i området.  
 
Lova sier at kommunen inntektene fra drift av elver på kommunal grunn skal gå til 
kultiveringstiltak og administrasjon av fisket. Kommunen vil derfor ikke kunne tjene penger på 
elva. Det er også et svært begrensa inntektspotensiale siden elva skal ha priser som tilgodeser 
allmennheten.  Inntektene fra kortsalg og medlemskontigenter utgjør om lag 20 000,- i året. For 
kommunen sin del så er det en god ordning å overlate forvaltningsarbeidet til en forening som 
gjør mye av arbeidet på dugnad.  
 
Kommunen har tidligere satt krav om at det BEV skal utarbeide en driftsplan før videreføring av 
forvaltningsavtalen. En driftsplan i henhold til laks og innlandsfiskeloven er relativt omfattende 
og i 2011 ble det sett bort fra dette kravet. Det ble likevel laget en forenklet plan eller et 
styringsdokument. Større vassdrag (definert gytebestandsmål > 100 kg hunnfisk) har krav om 
driftsplan, men Baddervassdraget er ikke omfattet av kravet til driftsplan etter gjeldende 
regelverk og retningslinjer.  
 
Fisket varierer i fra år til år, men med tanke på at det er ei lita elv så har den imponerende 
fangsttall. Tabellen viser fangster og kortsalg i perioden 20111-2018. Det har vært en utfordring 
å få inn alle fangsrapportene, så i praksis er fangsttallene enda større enn det som fremkommer.   
 
  



 
 
  Laks Sjørøye Kortsalg 

Årstall Antall Samla 
Vekt Antall Døgnkort Ukeskort Sesongkort 

2011 45 119 4 17 0 7 
2012 117 249 2 12 0 10 
2013 119 287 2 18 0 7 
2014 27 72 0 21 0 10 
2015 248 609 0 42 1 9 
2016 135 390 0 35 0 16 
2017 107 371 0 49 0 17 
2018 88 357 0 31 1 17 

 
 
Det er viktig å ha ei organisert forvaltning av elva. BEV har de siste årene gjort denne jobben og 
har opparbeidet seg erfaring og kunnskap om dette. For kommunen og innbyggerne så er det en 
god måte å sikre ei forsvarlig forvaltning. Derfor bør samarbeidet videreføres og ny avtale 
inngås.  
 
 
 



Foreningens formål er å samle sportsfiskere og andre interessenter ti1 å være med og forvalte,
kultivere fiskevann og lakseførende vassdrag fra Baddereidet og til og med Badderelva. Når
det gjelder Badderelva gjelder det fra storfossen og ned til sjøen.

Foreningen skal i sitt arbeid sørge for:

Årsmøte skal:

BADDEREN VANN OG ELVEFOREN1NG.

VEDTEKTER

§  1. Formål og arbeidsfelt.

1. En langsiktig ressursforvaltning/ fiske -og miljøforvaltning.
2. Å tilgodese den øvrige befolkningens rekreative interesser.

§ 2.  Innmelding/ utmelding.

Innmelding til foreningen skjer ved kontigentbetaling, og hvor det vil bli utskrevet et
medlemsbevis med personlig pålydende navn, og medlemskap løper fra 01.01 til 31.12 og den
må fornyes hvert år. Medlemskontigenten fastsettes av årsmøte med forslag fra styret.

§  3. Fiskeregler og fiskekort.

Styret har ansvaret å utarbeide interne fiskeregler og fiskekort for salg, og ut i fra dette skal
det fremkomme hvor mange årskort i fiskesesongen, og hvor mange døgnkort det kan se1ges
pr. fiskedøgn. Styret får også ansvare og utnevne elvevakter, og som skal påse at fiskeregler
og øvrig oppførsel ved elva og fiskevann overholdes. Styret har ansvaret å utarbeide og
revidere disse reglene, men det for øvrig følges fiskereglene som er lik Kvænangselva. For
øvrig følges forskrift med hjemmel i lov om lakse -og innlandsfiske av 15. mai 1992 nr 47 §§
15, 33, 34, kgl.res. av 20. juni 2003 § 2, kgl. res. av 27. november 1992 nr. 864, og dette
gjelder også for vassdrag i Troms fylke.

§  4 Årsmøte

Ordinær årsmøte skal holdes før 15. mai hvert år, og innkal1ing ti1 årsmøtet skal skje skriftlig
til med1emmene med minst tre uker før årsmøtet. Innkalling til ekstra ordinær årsmøte skal ha
en frist på 14 dager før møtet avholdes.

- velge to personer til å underskrive protokollen.
- behandle styrets årsberetning.
- revidert årsregnskap.
- valg av to medlemmer til revisoer.
- arbeidsplan, samt budsjett.
- andre saker som hører til under årsmøtet.



Foreningen skal ha et styre fra 3-5 medlemmer med 2 varamedlemmer alt etter årsmøtets
beslutning. Styreformann velges for et år, kasserer for 2 år og sekretær for 2 år og
varamedlemmer velges for 1 år.

§  5. Styret.

§  6. Vedtektsendring.

Foreningsavtale endring skjer med 2/3 fiertall av de avgitte stemmer, og som er
representert på årsmøtet, og dette gjelder også ved oppløsning av foreningen.

For spørsmål som ikke er regulert av foreningsavta1en følges den gje1dende interne
medlemsavtalen til enhver tid.

Badderen den 14.03.09

Adler Bårdsen Æ7#,1/17

Kjetil Haug

Gunnar Busch

Eva Busch
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Søknad om dispensasjon fra motorferdelloven for trekking av skispor på 
Jøkelfjordeidet- Jøkelfjord grendelag 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00122H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilger 
Kvænangen kommune søknad fra Jøkelfjord bygdelag til bruk av snøscooter til preparering av 
skiløyper for allmenn bruk over Jøkelfjordeidet til Koppivannet.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Løypa starter ved fylkesveg 365 ved øverste bebyggelse og går opp til 

Koppivannet. Trase er vist i kart i saksutredningen.  
Personer: Øyvind Boberg 

Alm Boberg 
Svein Nilsen 
Ivan Johan Mathiassen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy 
om gangen.  

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder ikke i 
perioden 5. mai – 30 juni.  
Det kan bare kjøres når det er snøforhold til å opprettholde skiløype. 

Utstyr Prepareringen skal foregå med slodd eller sportrekker. Etter særlig 
tunge snøfall ol. kan dette fravikes dersom det er nødvendig å tråkke 
såle før spor kan trekkes. 
 

Andre vilkår Traseen skal samkjøres med trase som turistbedriften Synatur as 
kjører opp til Koppivannet. 

 
Generelle vilkår: 



 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Jøkelfjord bygdelag har søkt om tillatelse til å benytte snøscooter for å preparere skiløype i På 
Jøkelfjordeidet. Omsøkt trase går fra øverste bebyggelse på jøkelfjordsida og opp til 
Koppivannet. Løypetrase er vist i kartet:  
 

 
 
 
Preparering av skiløyper for allmennheten har direktehjemmel i den nasjonale 
motorferdselforskriftens § 3 første ledd pkt e). når det foretas av kommuner, hjelpekorps, 
idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Andre som skal preparere løyper må eventuelt søke i 
henhold til forskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse i § 6.  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.” Siden søker ikke omfattes av § 3, så må 
det søkes tillatelse som behandles etter § 6.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for dette.    
 
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 
 
Traseen opp til Koppivannet er en mye brukt skitur. Dersom det kjøres løype og tilrettelegges 
vil dette gi et bedre tilbud for skigåing i Jøkelfjord. Turistbedriften Synatur bruker også å 
preparere løype opp til Koppivannet men startpunktet er på nordsida av elva. Deler av denne 
traseen vil være overlappende med omsøkt trase. Det forutsettes at aktørene samsnakkes om 
drift av denne løypa.  
 
Motorferdsellovens formål legger vekt på at den motoriserte ferdselen i utmark skal begrenses 
mest mulig. Den skiller mellom nødvendig nyttekjøring og fornøyelseskjøring. Bestemmelsene 
etter § 6 er strenge og flere betingelser må være oppfylt for å innvilge en slik søknad. 
Motorferdselloven åpner for preparering av skiløyper jfr. forskriftens § 3, men den legger opp til 
at det skal foregå i organisert regi.  Trekking av skispor ses på som et tiltak som vil komme 
allmennheten til gode, og er et godt tiltak for å fremme folkehelse. Snøscooter eller 
tråkkemaskin vil være nødvendig for å få gjort jobben. Det kan derfor vises til et særlig behov, 
som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Miljøkonsekvenser fra motorisert ferdsel knytter seg til støy og eventuelle forstyrrelser av arter 
som er folkesky pga ferdsel i lite tilgjengelige områder. Artstadabanken sitt kart og 
Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier. Det er ikke registrert noen 
naturtyper av viktig verneverdig karakter eller truede arter i det aktuelle området. Området er 
forholdsvis mye brukt til friluftsformål, og det er lite sannsynlig at arter som er spesielt fokesky blir 
vesentlig berørt. 
 
Siden formålet er å trekke spor til skigåere så vil tiltaket være positivt for friluftslivet, og vil 
derfor ikke oppfattes som negativt blant andre brukere av området.   
 



I forhold til sakens omfang så er kunnskapsgrunnlaget er godt nok ivaretatt og det er lite sannsynlig 
at det ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke 
til anvendelse i denne saken. Søker viser til et særlig behov som ikke kan løses på andre måter og 
ikke knytter seg til turkjøring. Konsekvensene for mennesker og miljø synes å være akseptable. 
Vilkårene i forskriften for å kunne gi dispensasjon er derfor oppfylt. Administrasjonen mener 
søknaden bør innvilges.  
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Kvænangen kommune Jøkelfjord 09.04.2019.
v/Åsmund Austarheim
Gargu  8

9161  Burfjord

Søknad om fravik fra regelverk om motorferdsel i utmark.

Jøkelfjord bygdelag søker  Kvænangen  kommune om dispensasjon og med fravikfra regelverk om
motorferdsel i utmark, dispensasjonen gjelder tråking og sporsetting av dobbel skiløype fra Lund opp
Vi  kselvdalen til Koppivannet, omsøkte preparerte skiløypeer ofte benyttet av lokalbefolkning og

turisterspesielt mye fra mars og frem til første delen av mai måned.

Dette er  en  trasse som tidligere år har vært innvilget dispensasjon med fravikfra gjeldende regelverk.
Det søkes om dispensasjon med fravikfra gjeldende regelverketi 5år.  2019  til og med  2023.

Det skal registreres bruk av en snøscootere til sporsetüng av løypen, med feil på denne må det også
kunne benyttes annen snøscooter.

Boberg

Jøkelfjordveien 900

Jøkelfjord

Tlf: 917 75 729

e-post adresse: bobe rg74@live.com
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/3 -141 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 28.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
84/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven  for trekking av skispor i 
Kjækan- Øyvind Pedersen 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven, forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 6 og 7.  
-Naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 
 

Vedlegg 
1 00164H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilger 
Kvænangen kommune søknad fra Kjækan Hytteforening v/Øyvind Pedersen til bruk av 
snøscooter til preparering av skiløyper for allmenn bruk i Kjækan.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Løypa starter ved Kjækan skole og går opp til «Svineryggen» 

Personer: Øyvind Pedersen 
Bjørn Pedersen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy 
om gangen.  

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2020. Den gjelder ikke i 
perioden 5. mai – 30 juni.  
Det kan bare kjøres når det er snøforhold til å opprettholde skiløype. 

Utstyr Prepareringen skal foregå med slodd eller sportrekker. Etter særlig 
tunge snøfall ol. kan dette fravikes dersom det er nødvendig å tråkke 
såle før spor kan trekkes. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 



 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Øyvind pedersen har søkt om tillatelse til å benytte snøscooter for å preparere skiløype i 
Kjækan. Omsøkt trase går fra skolen og opp til Svineryggen. Løypetrase er vist i kartet:  
 

 
 
Preparering av skiløyper for allmennheten har direktehjemmel i den nasjonale 
moterferdselforskriftens § 3 første ledd pkt e). når det foretas av kommuner, hjelpekorps, 
idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Andre som skal preparere løyper må eventuelt søke i 
henhold til forskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse i § 6.  Den 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.” Siden søker ikke omfattes av § 
3, så må han søke tillatelse som behandles etter § 6.  
 
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.” 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for dette.    
 
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 
 
Traseen fra skolen og opp til Svineryggen er en mye brukt skitur. Tidligere har det også vært 
arrangert skirenn langs denne traseen og over til Badderen. Dersom det kjøres løype og 
tilrettelegges vil dette gi et bedre tilbud for skigåing i Kjækan. I dag er de nærmeste tilrettelagte 
skiløypene i Kvænangsbotn og i Badderen.    
 
Motorferdsellovens formål legger vekt på at den motoriserte ferdselen i utmark skal begrenses 
mest mulig. Den skiller mellom nødvendig nyttekjøring og fornøyelseskjøring. Bestemmelsene 
etter § 6 er strenge og flere betingelser må være oppfylt for å innvilge en slik søknad. 
Motorferdselloven åpner for preparering av skiløyper jfr. forskriftens § 3, men den legger opp til 
at det skal foregå i organisert regi.  Trekking av skispor ses på som et tiltak som vil komme 
allmennheten til gode, og er et godt tiltak for å fremme folkehelse. Snøscooter eller 
tråkkemaskin vil være nødvendig for å få gjort jobben. Det kan derfor vises til et særlig behov, 
som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Miljøkonsekvenser fra motorisert ferdsel knytter seg til støy og eventuelle forstyrrelser av arter 
som er folkesky pga ferdsel i lite tilgjengelige områder. Artstadabanken sitt kart og 
Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier. Det er ikke registrert noen 
naturtyper av viktig verneverdig karakter eller truede arter i det aktuelle området. Området er 



forholdsvis mye brukt til friluftsformål, og det er lite sannsynlig at arter som er spesielt fokesky blir 
vesentlig berørt. 
 
Siden formålet er å trekke spor til skigåere så vil tiltaket være positivt for friluftslivet, og vil 
derfor ikke oppfattes som negativt blant andre brukere av området.   
 
I forhold til sakens omfang så er kunnskapsgrunnlaget er godt nok ivaretatt og det er lite sannsynlig 
at det ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke 
til anvendelse i denne saken. Søker viser til et særlig behov som ikke kan løses på andre måter og 
ikke knytter seg til turkjøring. Konsekvensene for mennesker og miljø synes å være akseptable. 
Vilkårene i forskriften for å kunne gi dispensasjon er derfor oppfylt. Administrasjonen mener 
søknaden bør innvilges.  



Kvænangen Postmottak

Fra: Ãsmund Austarheim
Sendt: tirsdag 30. april 2019 14:31
Til: Kvænangen Postmottak
Emne: FW: Vedtak  etter  motorferdselloven  for  preparering av skiløype  i  Kjækan

Til registrering i sak 19/3

From: oyvind.pedersen@if.no [mailto:oyvind.pedersen@if.no]

Sent: Tuesday, April 30, 2019 1:02 PM

To: Ãsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Subject: RE: Vedtak etter motorferdselloven for preparering av skiløype i Kjækan

Hei!

Det er meg selv  og min  bror, Bjørn Pedersen-født 160571, jeg søker  for.

Han har også hytte i Kjækan.

Mvh

Øyvind Pedersen

From:  Ãsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Sent: tirsdag 30. april 2019 12:59

To: Pedersen, Øyvind <o vind. edersen if.no>

Subject: RE: Vedtak etter motorferdselloven for preparering av skilØype i Kjækan

Hei

Den er mottatt. Fint at dere er tidlig ute.

Er det samme sjåfører  som  er aktuelle i forlengelsen?

Beste helsing

Ãsmund Austarheim
Konsulent landbruk  og utmarksnæring
Tlf  77778845

www.kvananqen.kommune.no

From: ovvind.pedersen@if.no [mailtozovvind.pedersen@if.no]

Sent: Tuesday, April 30, 2019 12:58 PM

To: Ãsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Subject: RE: Vedtak etter motorferdselloven for preparering av skiløype i Kjækan

Hei!

Viser til søknad fra  i  fjor om trekking av skispor fra Kjækan skole til Svineryggen.

Søker herved  om  forlenging av denne dispensasjonen, at den gjelder for vinteren 2019/2020 også.

Denne gang at den gjelder  for  Kjækan hytteforening- 921 704 038.

[Side #]



Legger ved et bilde fra 13.apriI 2018, da vi hadde kjørt spor.

Vennlig hilsen
Øyvind Pedersen

41563779

From:  Åsmund Austarheim <Asmund.Austarheim@kvanangen.kommune.no>

Sent: fredag 4. mai 2018 15:13
To: Pedersen, Øyvind <oyvind.gedersen@if.no>

Cc: fmtrpostmottak@fvlkesmannen.no; Jan-Arne Jakobsen <ianarnes.iukeboks@outIook.com>;

post.troms@politiet.no; iim.h.hansen@politiet.no; itnikolaisen@poIitiet.no; BjØrkIid Kjetil <k`lb@statskog.no>;

tgu@statskog.no; Trond Jensen <Trond.steinar.@nsen@gmail.com>

Subject: Vedtak etter motorferdselloven for preparering av skiløype i Kjækan

Hei

Vedtak etter motorferdselloven er vedlagt.

WDZSTQ helsing

Åsmund AusTcirheim

§=<onsuIenT landbruk og utmarksncering

Tlf 77778845

www.kvcmanqen.kommune.no

[Side #]
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
85/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for trekking av skispor i 
Kvænangsbotn-Kvænangsbotn grendehus 

Henvisning til lovverk: 
-Motorferdselloven, forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag §§ 6 og 7.  
-Naturmangfoldloven §§ 8-12. 
 

Vedlegg 
1 00141H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilger 
Kvænangen kommune søknad fra Kvænangsbotn grendehus v/Charles Mikalsen til bruk av 
snøscooter til preparering av skiløyper for allmenn bruk i Kvænangsbotn.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Løype 1 går fra sagbruket, via Limpa inn til Dalstuen, med retur over 

Salmijarvi, sammenkobling over kjevannet, også en avstikker fra 
Limpa, Tverrfjellet, Vangen.  
Løype 2 går fra Nordbotten til Gerbetjavri, med en avstikker fra 
Gerbetveien til Sætervannet langs gammel skogsveg. 

Personer: Charles Mikalsen  
Kai Petter Johansen 
Daniel Samuelsen 
Eva Mikalsen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Kjøringen skal normalt avgrenses til ett 
kjøretøy.  Ved spesielle behov kan det benyttes to kjøretøy om gangen. 
Som spesielle spesielle behov regnes uavklarte isforhold på vannene, 
eller ved måking av ura i Gerbet eller dalen.  

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder ikke i 
perioden 5. mai – 30 juni.  
Det kan bare kjøres når det er snøforhold til å opprettholde skiløype. 



Utstyr Prepareringen skal foregå med slodd eller sportrekker. Etter særlig 
tunge snøfall ol. kan dette fravikes dersom det er nødvendig å tråkke 
såle før spor kan trekkes. 

Andre forhold Deler av ferdselen foregår i Kvænangsbotn landskapsvernområde. 
Denne tillatelsen gjelder for motorferdselloven. Dispensasjonen fra 
verneforskriften i landskapsvernområdet også innhentes for kjøring i 
verneområdet.  
 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen.  
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangsbotn grendehus v/Charles Mikalsen har søkt om tillatelse til å benytte snøscooter for å 
preparere skiløyper i Kvænangsbotn. Løypetraser er vist i kartet:  
 



 
 
Løype 1 går fra sagbruket-Vangen-Limpa-Dalstuen med retur over Salmejavre, men med en 
avstikker til Bjørkenes camping. Det går også en avstikker fra Limpa-Tverrfjellet-Vangen. 
Løype 2 går fra Nordbotn til Gærbetjavri med en avstikker til Sætervannet. Total lengde for 
både løype 1 og 2 er ca 40 kilometer. Det søkes om 2 snøskutere på grunn av sikkerhetsmessige 
forhold. Det er en del vann og elver som må krysses samtidig som at Gærbetura og Dalura må 
måkes for hand. I de fleste tilfeller vil det ikke være behov for mer enn ett kjøretøy. Det søkes 
om en femårig tillatelse. Charles Mikalsen, Eva Mikalsen, Daniel Samuelsen, og Kai Petter 
Johansen skal stå for selve kjøringen. 
 
Preparering av skiløyper for allmennheten har direktehjemmel i den nasjonale 
moterferdselforskriftens § 3 første ledd pkt e). når det foretas av kommuner, hjelpekorps, 
idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Andre som skal preparere løyper må eventuelt søke i 
henhold til forskriftens generelle dispensasjonsbestemmelse i § 6.  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.” Siden søker ikke omfattes av § 3, så må 
det søkes tillatelse som behandles etter § 6.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for dette.    
 
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). 
 
Deler av transporten foregår innenfor Kvænangsbotn landskapsvernområde. Søknad er derfor sendt 
til det lokale styret for verneområdet og behandles parallelt med kommunens behandling etter 
motorferdselloven. Søker opplyser at verneområdet har innvilget søknaden.  
 

Vurdering 
Løypene i Kvænangsbotn er mye brukt både av lokalbefolkning og tilreisende. Preparering er 
utført i regi av grendehuset i en årrekke og det er tidligere innvilget tillatelse til dette formålet.  
 
Motorferdsellovens formål legger vekt på at den motoriserte ferdselen i utmark skal begrenses 
mest mulig. Den skiller mellom nødvendig nyttekjøring og fornøyelseskjøring. Bestemmelsene 
etter § 6 er strenge og flere betingelser må være oppfylt for å innvilge en slik søknad. 
Motorferdselloven åpner for preparering av skiløyper jfr. forskriftens § 3, men den legger opp til 
at det skal foregå i organisert regi.  Trekking av skispor ses på som et tiltak som vil komme 
allmennheten til gode, og er et godt tiltak for å fremme folkehelse. Snøscooter eller 
tråkkemaskin vil være nødvendig for å få gjort jobben. Det kan derfor vises til et særlig behov, 
som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Miljøkonsekvenser fra motorisert ferdsel knytter seg til støy og eventuelle forstyrrelser av arter 
som er folkesky pga ferdsel i lite tilgjengelige områder. Artstadabanken sitt kart og 
Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier. Området har store 
miljøverdier og det er dokumentert en rekke spor etter rødlista arter av rovvilt, insekt og planter. 
Store deler av området er også verna som landskapsvernområde. Ferdselen foregår i faste traseer 
som har vært mye brukt over lang tid. Ved endepunktene i Dalen og ved Gerbetjavri så ligger 
det utleiehytter som uansett medfører ferdsel inn i disse områdene. Siden formålet er å trekke 
spor til skigåere så vil tiltaket være positivt for friluftslivet.  
 
Siden formålet er å trekke spor til skigåere så vil tiltaket være positivt for friluftslivet, og vil 
derfor ikke oppfattes som negativt blant andre brukere av området.    
 
I forhold til sakens omfang så er kunnskapsgrunnlaget er godt nok ivaretatt og det er lite sannsynlig 
at det ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke 
til anvendelse i denne saken. Søker viser til et særlig behov som ikke kan løses på andre måter og 
ikke knytter seg til turkjøring. Konsekvensene for mennesker og miljø synes å være akseptable. 
Vilkårene i forskriften for å kunne gi dispensasjon er derfor oppfylt. Administrasjonen mener 
søknaden bør innvilges.  
 
 



f  Kvænangen kommune
Postmottak

2  L  SEPT 2019
Til behandling:  C
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Gargu 8 Til orientering

Gmderfng

Grendehuset v/ Charles Mikalsen

Vangenveien 245

9162 SØRSTRAUMEN 23.09.2019

SKILØYPEKJØRING

Søker om lov til å kjøre skiløyper i Kvænangsbotn i en 5 års periode, 20l9-2020,2020-2021

2021-2022, 2022-2023, Og 2023-2024.
Viser til at vi har fått OK til løypekj øring fra fylkesmannemverneområdstyret da disse
løypene går inn Kvænangsbotn verneområdet. Vi Grendehuset har kjørt skiløyper her inne

i Kvænangsbotn siden 2003,legger også med kart over området med opptegnet skiløyper.

Det blir ført kjørebok for hver tur og boka blir levert verneområdstyret etter hver sesong.

Vennligst hilsen

Grendehuset v/ Charles Mikalsen

/é/4 fraa
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Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- 
gnr/bnr 18/2 -Kåre Boberg 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00115H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av ved og tungt materiell til fritidsbolig ved Lomvannet på gnr/bnr 18/2. 
Scooteren skal være påmontert slede, og være fullastet på hver tur. Bruk av motorisert transport 
som bare omfatter ordinær bagasje for opphold på hytta tillates ikke.  
 
 
Trase: Transporten skal følge fast trase som fremgår av kartet i saksutredningen. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Kåre Boberg 
Ivar Henning Boberg 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  



 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 
delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere ved og annet tyngre 
materiell opp til privat hytte ved Lomvannet på gnr/bnr 18/2 som eies av søkerne i fellesskap.  

 
 
Saken omfatter to søknader. Det søkes om tillatelse for Ivar Henning Boberg og Kåre Boberg. Siden 
søknadene gjelder samme formål og samme eiendom så blir det bare gjort ett vedtak som omfatter 
begge brukerne. Det søkes om 4-årig tillatelse. 
 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c og §6 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier 
for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens 



nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 
hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c; alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er 
gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte 
på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må 
medføre ekstra kjøring. Siden hytta ligger mindre enn 2,5 km fra brøyta veg og på grunn av hytta 
eies i sameie så omfattes ikke denne søknaden av denne bestemmelsen, og må behandles som en 
dispensasjon etter § 6.  
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 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.”  
 
Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
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 
Det er søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og store, tunge gjenstander til 
hytte som ligger omlag 1,5 km fra brøyta veg. Søknaden oppfyller ikke vilkårene i forskriftens § 
5 om kurante saker pga kort avstand fra veg og må behandles som en dispensasjonssøknad etter 
§ 6. Det er behov for ved på hytta, samt tyngre materiell og utstyr til vedlikehold og innredning. 
Det kan ikke tillates transport av ordinær bagasje for opphold på hytta da dette ikke vil være i 
tråd med rammene som forskriften setter. Siden det skal transporteres store og tunge ting som 
ved og vedlikeholdsmateriell til hytta så er det vist til et transportbehov som ikke kan dekkes på 
annen måte. Bruk av snøscooter er den mest skånsomme måten å frakte dette opp til hytta. 
 
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. I forhold til sakens omfang så er kunnskapsgrunnlaget godt 
nok ivaretatt og det er lite sannsynlig at det ytterligere kartlegginger ville påvise andre forhold. 
Førevar-prinsippet kommer dermed ikke til anvendelse i denne saken. 
 
Det er vist til et transportbehov. Konsekvensene synes å være små og etter ei samla vurdering så kan 
det åpnes for å innvilge søknaden. Føringene i rundskrivet tilsier at dispensasjoner etter § 6 ikke skal 
innvilges for flere år, men av hensyn til administrativ ressursbruk så anbefales det å gi inntil 4 år.   



 
 
 
 



Motorferdsel  i  utmark og vassdrag (KF—195G)

Referansenummer: DJU7UA Registrert dato:11.06.2019 18:30:50

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

(9 Nei

Er søkeren

G) Privatperson

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for á unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

1 8.1 2.1 963

Fornavn

Kåre

Etternavn

Boberg

Adresse

Hansabakken 22 ,  Boks 29

Postnummer Poststed

9156 STORSLETT

Telefon Mobil

45516137



E-post

kboberg@online.no

Skal søkeren kun kjøre selv

®  Nei

Hvis søkeren  ikke skal  kjøre selv, eller det  skal  være flere sjåfører, oppgi  andre sjåfører

Fornavn Etternavn

ivar Henning Boberg

Kjøretøy

Kjøretøytype

Ø Snøscooter

Registreringsnummer

F K7534

Eventuelt  tilleggsutstyr  til  kjøretøyet

For vedkjøring Kjelke

Tidsrom

Det søkes om kjøring pà

Q  Snødekt mark/islagt  vann

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes  for

Skal  kjøringen foregå

Over  en/flere perioder

Dato  fra Dato  til

01.10.2019 04.05.2020

Søkes det for  tilsvarende  dag(er) og/eller periode(r) i flere  àr

®  Ja O  Nei

Telefon

90758381

Antall  turer  denne perioden

30



Antall  àr

4

Transport av bagasje/utstyr

Det  søkes om  tillatelse for bruk  av  motorkjørety for

Transport av utstyr  og bagasje til hytte

Transport  av  ved

Nærmere opplysninger  om  formàl

Søknad  om  tillatelse til bruk av snøscooter for  å  transportere ved og annet tyngre materiell opp til hytte ved

Lomvannet på gnr/bnr 18/2. Det søkes ogsá  om  tillatelse for à ta ut ved pà samme eiendom.

Behov  for ledsager

®  Nei

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes  om  kjøring til

G) Annet: Med  eier

Gàrdsnr

1 8

Bruksnr

2

Festenr

Beskrivelse  av  hyttas beliggenhet

Hytta ligger  ved  Lomvannet om lag 1,5 km fra brøyta veg

Tidsrom for àremàlsleie

Opplysninger  om  hytteeier

Ferdselsområde



Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av omrâdet

Grunneier(ne)s navn

lvar Henning Boberg

Elin Marie Sláen

Kàre Boberg

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

En fornyelse av Vedtak Delegert Teknisk - nr. 27/16

ref: 2015/104-119 Løpenr: 664/2016 Arkivkode K01

Vedlagt dokumentliste

gnr.bnr 18.2 Løkeng.pdf

dato 09.03.2016
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
87/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- 
Gnr/bnr 46/9 -Torodd Mikalsen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 resultset_4113_102_vedlegg1 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5c gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på 
Meiland  på gnr/bnr/fnr 46/9  i Kvænangen. Adresse bygg Meiland nr 202.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/9 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på 

gnr/bnr/fnr 46/9. Alternativ rute fra hurtigbåtkaien på Valan til samme 
eiendom kan benyttes i nødstilfeller dersom det er dårlig vær. Traseene 
fremgår av kartet i saksutredningen. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/9 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til 
hytta benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Torodd Mikalsen 
Åse Lovise Jakobsen 



Erling Mikalsen 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Torodd Mikalsen har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr 
fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr/fnr 46/9 i Kvænangen (Meiland). Det 
er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og eiendommene 
på Meiland og Valan.  Fritidsboligen eies av sameie. Det søkes også om transport av ved fra skogen 
på eiendommen gnr/bnr 46/9 til fritidsbolig.  
 
Det søkes om 4-årig tillatelse. Omsøkt trase og eiendom for vedhenting er vist i kartet. 
 



 
 
Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen, 
men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse bestemmelsene og må 
vurderes etter forskriftens § 6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg til ett vedtak. Derfor tas 
hele søknaden opp til behandling i utvalget.  
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c og §6 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier 
for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens 
nærmeste familie, som ektefelle og barn. Besemmelsen kan ikke brukes på hytter med flere eiere. 
Derfor må søknaden vurderes etter forskriftens § 6.  Det er bare transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c; alminnelig persontransport kan ikke 
tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være adgang til å 
la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er at 
passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 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.”  
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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.  
 
Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt. 
 



Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
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). 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og 
Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6 
på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 

Vurdering 
Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. Det er 
søkt om dispensasjon for hjemmelshaverens barn og deres ektefelle/samboere samt barnebarn. Det 
er kun hjemmelshaverens barn som kan få dispensasjon etter forskriftens § 5 c. De andre må evt. få 
etter § 6 i forskriften. 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha 
med personer i forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for 
at så mange skal frakte utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne benytter gjerne 
fritidsboligen til ulike tidspunkt. Da vil det være mest hensiktsmessig om de som skal benytte 
den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så er det vanskelig å 
dekke dette transportbehovet på annen måte. Utvalget bør imidlertid vurdere om vi kan 
opprettholde en slik liberal ordning.  
 
 



Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og 
regnes som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er 
streng nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Annen bruk av snøscooter i området rundt hytta som henting av vann må også vurderes etter 
dispensasjonsbestemmelsen i § 6. Henting av vann omfatter ei tung bør og det er derfor vist til et 
særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Det forutsettes at det bare hentes vann i store 
kvantum et fåtall ganger. Eksempelvis 25 liters dunker. 
 
Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år. Det bør derfor ikke gis tillatelse lenger enn 
til utgangen av 2023-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og 
Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
 
 



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G)

Referansenummer: SIH5QT Registrert dato:04.11.2019 07:51:59

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

23.05.1962

Fornavn

Torodd
Etternavn

Mikalsen
Adresse

Jektvegen 22

Postnummer

9017
Poststed

TROMSØ

Telefon Mobil

97718680

E-post

torodd@mikalsen.net

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Åse Lovise Jakobsen 90615994
Jakob Mikalsen 93889617
Erling Mikalsen 98425224

Kjøretøy



Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

SW1438
EW7476

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.01.2020 05.05.2020 10

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

4

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

46
Bruksnr

9
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Meiland 202.



Tidsrom for åremålsleie

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Vanlig rute fra Oksfjord til Meiland

Grunneier(ne)s navn

Karina Nilsen m.fl

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Kjøring over eiendommen 46/5 tillatt av grunneierne.

Vedlagt dokumentliste

Meiland 46-9.png





 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/3 -161 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 15.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
88/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- 
Gnr/bnr 47/2 -Bjørn Inge Johansen 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
jfr. § § 5 e) ,§ 6 og § 7. 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
 

Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 resultset_4113_104_vedlegg1 
3 resultset_4113_104_vedlegg2 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig i 
Mannskarvika gnr/bnr 47/2 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 47/2 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

47/2. Trase fremgår av kartet.  

Vedhogst: De aktuelle teigene fremgår av kartet. I forbindelse med vedhenting 
skal korteste mulige trase tilbake til hytta benyttes. Kjøring som ikke er 
strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for Bjørn Inge Johansen 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  



Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Bjørn Inge Johansen har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og 
utstyr fra Oksfjord i Nordreisa kommune til hytte som de disponerer på gnr/bnr 47/2 i 
Kvænangen (Mannskarvika). Eiendommen eies av dødsbo. Det søkes også om tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av ved fra samme eiendom 
 
Det søkes om 4-årig tillatelse. Eiendom og omtrentlig trase er vist i kartet. 
 



 
 
Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen, 
men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse bestemmelsene og må 
vurderes etter forskriftens § 6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg til ett vedtak. Derfor tas 
hele søknaden opp til behandling i utvalget.  
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c og §6 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier 
for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens 
nærmeste familie, som ektefelle og barn. Søker er ikke eier av eiendommen. Derfor må søknaden 
vurderes etter forskriftens § 6.  Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte 
som kan tillates etter forskriftens § 5 c; alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt 
tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, 
når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må 
medføre ekstra kjøring. 
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 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.”  
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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.  
 



Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
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). 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og 
Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6 
på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 

Vurdering 
Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte.. Det 
er kun hjemmelshaverens barn som kan få dispensasjon etter forskriftens § 5 c. Andre må evt. få 
etter § 6 i forskriften. 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha 
med personer i forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for 
at så mange skal frakte utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne benytter gjerne 
fritidsboligen til ulike tidspunkt. Da vil det være mest hensiktsmessig om de som skal benytte 
den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så er det vanskelig å 
dekke dette transportbehovet på annen måte. Utvalget bør imidlertid vurdere om vi kan 
opprettholde en slik liberal ordning.  



 
Kommunen har også tidligere innvilget i søknaden at man i nødstilfeller, ved dårlig vær ol, at 
man ikke kommer seg over fjellet kan kjøre til Valan for å ta båten. For å oppfylle forskriftens krav 
om at ferdselen skal begrenses til et minimum så settes det krav om at den alternative ruta bare skal 
brukes i nødstilfeller og ikke til vanlig persontransport eller for å kjøre på besøk til noen i Valan. 
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og 
regnes som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er 
streng nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
 
Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år. Det bør derfor ikke gis tillatelse lenger enn 
til utgangen av 2023-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og 
Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G)

Referansenummer: UZXFAZ Registrert dato:10.11.2019 08:58:20

Antall vedlegg: 2

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

30.08.1965

Fornavn

Bjørn Inge 
Etternavn

Johansen
Adresse

Eideveien 7

Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY

Telefon

91743732
Mobil

E-post

bjorni@epost.no

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer



BH 6272

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.01.2020 01.05.2020 10

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

4

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Familiemedlem 

Gårdsnr

Bruksnr

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Tidsrom for åremålsleie

Opplysninger om hytteeier

Fornavn

Leif 



Etternavn

Johansen
Adresse

Eideveien 14

Postnummer

9180
Poststed

SKJERVØY

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Kjører fra Oksfjord til Meiland i oppstukket trasé.

Grunneier(ne)s navn

Nils jakobsen
Karina Nilsen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

IMG_0904.PNG

IMG_0905.PNG







 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/3 -159 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 15.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
89/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte -
gnr/bnr 45/3- John E. Karlsen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 resultset_4113_101_vedlegg1 
2 resultset_4113_101_vedlegg2 
3 resultset_4113_101_vedlegg3 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5c gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på 
Valan på gnr/bnr 45/3 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 45/3 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

45/3.  Startpunkt på Storengveien 185. Traseene fremgår av kartet i 
saksutredningen. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 45/3 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til 
hytta benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
John Edvind Karlsen 



Kurt Einar Karlsen 
Vemund Karlsen 
Jonas Karlsen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
John E. Karlsen har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 45/3 i Kvænangen (Valan). Det er etablert 
en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og eiendommene på Meiland 
og Valan.  Fritidsboligen eies av sameie. Det søkes om noe endret startpunkt i Oksfjord pga 
parkeringsforhold. Det søkes også om transport av ved fra skogen på eiendommen gnr/bnr 45/3 til 
fritidsbolig. Trase og eiendom vises i kart.  
 
Det søkes om 4-årig tillatelse. Omsøkte traseer og eiendom for vedhenting er vist i kartet. 
 



 
 
 
Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen, 
men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse bestemmelsene og må 
vurderes etter forskriftens § 6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg til ett vedtak. Derfor tas 
hele søknaden opp til behandling i utvalget.  
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c og §6 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier 
for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens 
nærmeste familie, som ektefelle og barn. Barnebarn og svigerbarn inngår derimot ikke. Derfor må 
søknaden vurderes etter forskriftens § 6.  Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 
hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c; alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er 
gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte 
på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må 
medføre ekstra kjøring. 
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 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.”  
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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.  
 
Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 



 
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). 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og 
Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6 
på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 

Vurdering 
 
Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. Det er 
søkt om dispensasjon for hjemmelshaverens barn og deres ektefelle/samboere samt barnebarn. Det 
er kun hjemmelshaverens barn som kan få dispensasjon etter forskriftens § 5 c. De andre må evt. få 
etter § 6 i forskriften. 
 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er mer enn 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha 
med personer i forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for 
at så mange skal frakte utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne benytter gjerne 
fritidsboligen til ulike tidspunkt. Da vil det være mest hensiktsmessig om de som skal benytte 
den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så er det vanskelig å 
dekke dette transportbehovet på annen måte. Utvalget bør imidlertid vurdere om vi kan 
opprettholde en slik liberal ordning.  
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og 



regnes som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er 
streng nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år.  
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og 
Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
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Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- på 
gnr/bnr 37/3- Terje Josefsen 

Henvisning til lovverk: 
Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag 
jfr. § § 5 e) ,§ 6 og § 7. 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
 
 

Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 00186H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til fritidsbolig på gnr/bnr 37/3 ved Sørvannet på 
Karviksfjellet.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved til samme hytte i forbindelse med hogst på eiendom 
gnr/bnr 37/3 på Karviksfjellet. Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er 
ikke tillatt. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Område: Omtrentlig kjøretrase fra Sandnesdalen til Hytta er vist md blå linje i 

saksfremstillinga. Eiendomsgrensene mangler i kartet oppe på fjellet. 
Sannsynlig avgrensning er derfor vist med røde linjer. Aktuelt område for 
vedhogst ligger i de skogbevokste delene av eiendommen like ved hytta.  
 

Personer: Tillatelsen gjelder: 
Terje Josefsen 
Jørn Terje Blomstereng 
 



Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy. 
Originalvedtaket skal medbringes av den aktuelle sjåføren. Under 
vedtransport skal snøscooteren være påmontert utstyr for vedtransport.   

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder ikke i 
perioden 5. mai – 30 juni. 

Hensyn til 
friluftsliv 

Sandnesdalen er et mye brukt friluftsområde som i utgangspunktet er 
scooterfritt. Transporten skal ta særlig hensyn til dette og begrenses til et 
absolutt minimum. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
Vurderinger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Terje Josefsen har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Sandnesdalen til privat hytte ved Sørvannet på Karvikfjellet på gnr/bnr 37/3. Eiendommen eies av et 
sameie med 5 deleiere. Det søkes også om tillatelse til å transportere ved i forbindelse med hogst på 
eiendommen.  



 
Det søkes om tillatelse for Terje Josefsen og Jørn Terje Blomstereng. Det søkes om 5-årig tillatelse.  
 
Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen, 
men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse bestemmelsene og må 
vurderes etter forskriftens § 6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg til ett vedtak. Derfor tas 
hele søknaden opp til behandling i utvalget.  
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c og §6 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier 
for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. 
Rundskrivet sier også at transport til hytter med flere eiere ikke kan tillates etter denne paragrafen. 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det 
imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. 
Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 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.”  
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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.  
 
Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt. 



 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
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 
Terje Josefsen har tidligere fått innvilget søknad til samme formål. Kommunen kan etter 
gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. Det er søkt om 
dispensasjon for transport til hytte med flere eiere, og rundskrivet sier at det ikke kan innvilges 
tillatelse til slike hytter etter forskriftens § 5 c. De må evt. få etter § 6 i forskriften. 
 
Avstanden fra bilveg i Sandnesdalen er mer enn 5 kilometer. Kvænangen kommune gir normalt 
tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og utstyr der avstanden overgår forskriftens 
grensverdi på 2,5 km. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha med personer i 
forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for mer enn en 
sjåfør for å frakte utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne kan i visse tilfeller benytte 
fritidsboligen til ulike tidspunkt og da vil det være mest hensiktsmessig om de som skal benytte 
den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så er det vanskelig å 
dekke dette transportbehovet på annen måte for stor og tung bagasje og utstyr. Det er noe 
stigning, men ellers er terrenget lettgått og mindre ting kan fraktes uten bruk av snøscooter.  
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og 
regnes som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er 
streng nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
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 er også en del ferdsel i området rundt Sandnesdalen og 
det er lite sannsynlig at arter som er spesielt fokesky blir vesentlig berørt. I forhold til sakens 
omfang så er kunnskapsgrunnlaget godt nok ivaretatt og det er lite sannsynlig at det ytterligere 
kartlegginger ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke til anvendelse i 
denne saken. Omfanget av omsøkt transport er liten i forhold til den totale ferdselen med scooter i 
regionen og vil utgjør lite i forhold til den samla belastninga. Kostnader knyttet til miljøforringelse 
er lite aktuell i denne sammenheng. Snøscooter er det mest skånsomme transportmiddelet for å 
frakte ved til hytta i forbindelse med hogst, men noe av bagasjetransporten kunne gjerne vært utført 
uten bruk av motorkjøretøy. Totalt sett er kvensekvensene for naturmiljøet likevel små. Området 
rundt Sandnesdalen er mye brukt til friluftsliv. Scooterbruk i området vil dermed berøre mange 
brukere i et område som i utgangspunktet er fritt for scootertrafikk. Derfor er det viktig å begrense 



ferdselen til det som er strengt nødvendig og holde antall dager med scooterferdsel i området på et 
minimum. 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er relativt stor avstand til bilveg. Konsekvensene synes å 
være små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. Avstanden er i 
overkant av 5 km og terrenget er lettgått, så det bør vurderes begrensninger for å redusere 
ferdselen til et minimum i tråd med intensjonen i motorferdsellova. Kvænangen kommune har 
tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år. Det bør derfor ikke gis tillatelse lenger enn til utgangen av 
2023-sesongen. 
 
 
 



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195G)

Referansenummer: D7HZAP Registrert dato:09.10.2019 21:55:11

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

12.01.1941

Fornavn

Terje
Etternavn

Josefsen
Adresse

Engveien 2

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon Mobil

92810938

E-post

Skal søkeren kun kjøre selv

B Nei 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Jørn Terje Blomstereng 41604739

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

FK 4787



Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.12.2019 04.05.2024 ca. 30

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

5

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

37
Bruksnr

3
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger ved Sørvannet på Karvikfjellet.

Tidsrom for åremålsleie

Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde



Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Jeg kjører fra Sandnesdalen, det er et enkelt terreng å kjøre i. Små bakker og sletter, lite skog i trassen.

Grunneier(ne)s navn

Arnulf Sandnes, Rolf M.Larsen. Rolf Damsgård. Arne Larsen. Trond G.Larsen. Matilde Johnsen

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Jeg fikk ikke lagt til kjørerute, må sende det med posten.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/3 -145 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 29.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
91/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- 
gnr/bnr /fnr 46/16/2- Kjell Ivar Henriksen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00133H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5c gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på 
Meiland  på gnr/bnr/fnr 46/16/2 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/16 til fritidsbolig på festenummer 
2 på samme eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på 

gnr/bnr/fnr 46/16/2. Alternativ rute fra hurtigbåtkaien på Valan til 
samme eiendom kan benyttes i nødstilfeller dersom det er dårlig vær. 
Traseene fremgår av kartet i saksutredningen. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/16 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til 
hytta benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 
 



Henting av vann 
i Storelva 

Gjelder transport av vann fra Storelva på Meiland til hytta på gnr/bnr/fnr 
46/16/2. Snøscooter skal bare benyttes for henting av vann i større 
kvantum og antall turer skal begrenses til det som er strengt nødvendig. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Kjell Ivar Henriksen 
Magnus Steien Henriksen 
Vegard Steien Henriksen 
Petter Gunnar Henriksen 
Hans Bjørnar Nordstrand 
Stig Håkon Ballovarre 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kjell Ivar Henriksen har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og 
utstyr fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr/fnr 46/16/2 i Kvænangen 
(Meiland) og til hurtigbåtkaia på Valan. Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med 
transport mellom Oksfjord og eiendommene på Meiland og Valan.  Fritidsboligen eies av søkers 
mor, Ingrid L. Henriksen. Det søkes også om transport av ved fra skogen på eiendommen gnr/bnr 
46/16 til fritidsbolig. Videre søkes det om tillatelse til å bruke scooter for å hente vann til hytta i fra 
Storelva på Meiland.  
 



Det søkes om tillatelse for Kjell Ivar Henriksen, Magnus Steien Henriksen, Vegard Steien 
Henriksen, Petter Henriksen og Hans Bjørnar Nordstrand. Det søkes om 9-årig tillatelse. Omsøkte 
traseer og eiendom for vedhenting er vist i kartet. 
 

 
 
Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen, 
men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse bestemmelsene og må 
vurderes etter forskriftens § 6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg til ett vedtak. Derfor tas 
hele søknaden opp til behandling i utvalget.  
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c og §6 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier 
for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens 
nærmeste familie, som ektefelle og barn. Barnebarn og svigerbarn inngår derimot ikke. Derfor må 
søknaden vurderes etter forskriftens § 6.  Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 
hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c; alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er 
gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte 
på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må 
medføre ekstra kjøring. 
 
Dispensasjonsbestemmelsen § 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.”  
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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.  
 



Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
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). 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og 
Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6 
på vegne av begge kommunene.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra 
grunneiere i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert 
med grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som 
ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 

Vurdering 
Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. Det er 
søkt om dispensasjon for hjemmelshaverens barn og deres ektefelle/samboere samt barnebarn. Det 
er kun hjemmelshaverens barn som kan få dispensasjon etter forskriftens § 5 c. De andre må evt. få 
etter § 6 i forskriften. 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter 
en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha 
med personer i forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for 
at så mange skal frakte utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne benytter gjerne 
fritidsboligen til ulike tidspunkt. Da vil det være mest hensiktsmessig om de som skal benytte 
den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så er det vanskelig å 



dekke dette transportbehovet på annen måte. Utvalget bør imidlertid vurdere om vi kan 
opprettholde en slik liberal ordning.  
 
Kommunen har også tidligere innvilget i søknaden at man i nødstilfeller, ved dårlig vær ol, at 
man ikke kommer seg over fjellet kan kjøre til Valan for å ta båten. For å oppfylle forskriftens krav 
om at ferdselen skal begrenses til et minimum så settes det krav om at den alternative ruta bare skal 
brukes i nødstilfeller og ikke til vanlig persontransport eller for å kjøre på besøk til noen i Valan. 
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og 
regnes som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er 
streng nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Annen bruk av snøscooter i området rundt hytta som henting av vann må også vurderes etter 
dispensasjonsbestemmelsen i § 6. Henting av vann omfatter ei tung bør og det er derfor vist til et 
særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Det forutsettes at det bare hentes vann i store 
kvantum et fåtall ganger. Eksempelvis 25 liters dunker. 
 
Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år. Det bør derfor ikke gis tillatelse lenger enn 
til utgangen av 2023-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, 
men det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden 
omfatter en mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og 
Valan. Siden ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
 



Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 



W  Kvænangen kommune*
Postrnottak
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF t* i

saltsbeñsniålef: 'Å í -`

Til oricnsc ' g; ` ‘,

Gnderingm å
Referansenummer: XUGIZU `  07:36:29

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du  må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

©  Nei

Er søkeren

C9 Privatperson

Motorferdsel  i  utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

04.10.1964

Fornavn

Kjell Ivar

Etternavn

henriksen

Adresse

Nordveien 49

Postnummer Poststed

9180 SKJERVØY

Telefon Mobil

9181 8512

E-post

kjellimeiland@hotmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

Q Nei

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Magnus Steien Henriksen 92802684

Vegard Steien Henriksen 47266940

Petter Gunnar Henriksen 97047209

Hans Bjørnar Nordstrand



Kjøretøy

Kjøretøytype

Q Snøscooter

Registreringsnummer

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

For vedkjøring Kjelke

Tidsrom

Det søkes om kjøring på

Q Snødekt mark/ islagt vann

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

Over en/flere perioder

Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.01.2020 04.05.2020 15

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/ eller periode(r) i flere år

Q Ja O Nei

Antall år

9

Transport av bagasje/ utstyr

Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

Transport av utstyr og bagasje til hytte

Transport av ved

Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)

Nærmere opplysninger om formål

Kjøring fra Okstjord til Meiland etter trase til hytte. Samt vedkjøring og henting av vann  i  Storelva, Meiland  I  tillegg

kjøring til Valan for evnt. bàttransport til Skjervøy. de øvrige nevnte personene som det søkes dispansasjon for er

brukere av hytta jfr paragraf 5 pkt. c og e, samt paragraf 6 og 7

Behov for ledsager

G Nei

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det skes om kjøring til

G Familiemedlem

Gårdsnr

46

Bruksnr



16

Festenr

2

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Hytta ligger på meiland i Kvænangen kommune. Trase fra Oksfjord i Nordreisa.

Tidsrom for åremålsleie

l

Opplysninger om hytteeier

Fornavn

Ingrid Leonora

Etternavn

Henriksen

Adresse

Verftsveien 23

Postnummer Poststed

9180 SKJERVØY

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Kvænangen kommune har kart over trase som er brukt ved tidligere søknader. Men kart ettersendes gjerne, det er

bare ta kontakt. MVH

Kjell Ivar henriksen

Vedlagt dokumentliste

Melding om vedtak på søknad om dispensasjon fra motorferdselloven -Transport til hytte mm- gnr bnr fn.pdf



Kvænangen kommune
Næring, utvikling og teknisk

Kjell Ivar Henriksen
Nordveien
9180 SKJERVØY

Melding om  vedtak

Deres  ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato

2015/104-87 371/2016 K01 09.02.2016

Melding om vedtak på søknad om dispensasjon fra motorferdselloven -Transport til hytte
mm- gnr/bnr/fnr 46/16/2 Kjell Ivar Henriksen

Teknisk utvalg behandlet søknad om motorferdsel i utmark i møtet 04. februar 2016. Utskrift av
møteboka følger.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms. Klagefristen er 3 uker regnet fifa 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 firem.

Med hilsen

Åsmund Austarheim
Konsulent

77778845

Kopi til:
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor e-post
Nordreisa Kommune e-post

Side  1  av 8

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:

Rådhuset Rådhuset

9161 BURFJORD Organisasjonsnr? 940331102

E-post: post@kvanangen.kommune.n0 www. kvanangen.kommune.no



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/104 -66

Arkiv: KO 1

Saksbehandler: Åsmund Austarheim

Dato: 15.01.2016

Saksfremlegg

Utvalgssak Utval gsnavn Møtedato

7/16 Teknisk utvalg 04.02.2016

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Transport til hytte mm- Kjell

Ivar Henriksen

Henvisning til lovverk:
Motorferdselloven, forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag
jfr. §  §  5 pkt. c) og e) ,§ 6 og §  7.

Naturmangfoldloven §§ 8-12

Forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Vedlegg
1  00023H.pdf

Saksprotokoll i Teknisk utvalg -  04.02.2016

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark  § §  Se og 6 gir Kvænangen kommune tillatelse

til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på
Meiland gnr/bnr/fnr 46/ 16/2 i Kvænangen. Altemativ rute fra hurtigbåtkaien på Valan til samme

eiendom kan benyttes i nødstilfeller dersom det er dårlig vær. Ferdselen skal følge den vanlige

snøscootertraseen. Traseer fremgår av kartet.

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark  §  5e gir Kvænangen kommune tillatelse til

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/16 til fritidsbolig på gnr/bnr/fiar

46/16/2. Eiendommen er markert i kartet.

Side 2 av2



Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utrnark  §  6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk
av snøscooter for transport av vann fra Storelva på Meiland til hytta på gnr/bnr/fnr 46/ l 6/2.
Snøscooter skal bare benyttes for henting av vann i større kvantum og antall turer skal begrenses til
det som er strengt nødvendig.

Tillatelsen gjelder for Kjell Ivar Henriksen, Magnus Stien Henriksen, Vegard Stien Henriksen, Petter
Henriksen eller Håvard Paulsen. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy samtidig. Vedtaket sendes ut
i to eksemplarer, og originaldokumentet må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal
være gyldig.

Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i vintersesongene
frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai — 30 juni.

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den
ordinære <<dispensasjonstraseen>> som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik
kjøring klarert med grunneieme.
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Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 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.

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på
nettsiden Varsom.no.

Utredninger etter Naturmangfoldloven  §§  8-12 framgår av saksutredningen.

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn.
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Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark  § §  5c og 6 gir Kvænangen kommune tillatelse

til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på

Meiland gnr/bnr/fiar 46/ l 6/2 i Kvænangen. Altemativ rute fra hurtigbåtkaien på Valan til samme
eiendom kan benyttes i nødstilfeller dersom det er dårlig vær. Ferdselen skal følge den vanlige

snøscootertraseen. Traseer fremgår av kartet.

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark  §  5e gir Kvænangen kommune tillatelse til

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/ 16 til fritidsbolig på gnr/bnr/fnr
46/ l 6/2. Eiendommen er markert i kartet.

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark  §  6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk

av snøscooter for transport av vann fra Storelva på Meiland til hytta på gnr/bnr/fnr 46/16/2.

Snøscooter skal bare benyttes for henting av vann i større kvantum og antall turer skal begrenses til
det som er strengt nødvendig.

Tillatelsen gjelder for Kjell Ivar Henriksen, Magnus Stien Henriksen, Vegard Stien Henriksen, Petter

Henriksen eller Håvard Paulsen. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy samtidig. Vedtaket sendes ut

i to eksemplarer, og originaldokumentet må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal
være gyldig.

Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i vintersesongene

frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai- 30 juni.

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik

kjøring klarert med grunneierne.
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Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 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.

Deler av traseen går i aktsomhetsoinråder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på

nettsiden Varsom.no.

Utredninger etter Naturrnangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen.

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn.

Saksopplysninger

Kjell Ivar Henriksen har søkt om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr
fra Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr/fnr 46/ 16/2 i Kvænangen (Meiland) og

til hurtigbåtkaia på Valan. F ritidsboligen eies av søkers mor, Ingrid L. Henriksen. Det søkes også om

transport av ved fra skogen på eiendommen gnr/bnr 46/16 til fritidsbolig. Videre søkes det om

tillatelse til å bruke scooter for å hente vann til hytta i fra nærliggende bekk/vann.

Det søkes om tillatelse for Kjell Ivar Henriksen, Magnus Stien Henriksen, Vegard Stien Henriksen,

Petter Henriksen og Håvard Paulsen. Det søkes om 5-årig tillatelse.

Deler av søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens  §  5 som er delegert til administrasjonen,

men søknaden omfatter også ferdsel som ikke kommer inn under disse bestemmelsene og må
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vurderes etter forskriftens  §  6. Det er mest hensiktsmessig å forholde seg til ett vedtak. Derfor tas

hele søknaden opp til behandling i utvalget.

Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c og § 6
Etter forskriftens  §  5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier for
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet

bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier.

Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens
nærmeste familie, som ektefelle og bam. Barnebarn og svigerbarn inngår derimot ikke. Derfor må

søknaden vurderes etter forskriftens § 6. Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og

hytte som kan tillates etter forskriftens  §  5 c; alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er

gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på,

nâr det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må
medføre ekstra kjøring.

Dispensayonsbestemmelsen § 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. ”

Transport  av ved, § 5 første ledd bokstav e
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.

Forskriftens  §  6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller.

Rundskrivet fra departementet sier at bestemmelsen skal tolkes strengt.

Forskriftens  §  7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter

angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten.

Den skal vises firam på forlangende av politi eller oppsyn.

Videre skal naturrnangfoldlovens §§ 8- l2 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet som kan

påvirke naturverdier.

I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette

har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den

aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte.

Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5

saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og

Valan. Det er avtalt med saksbehandler i Nordreisa at Kvænangen også behandler søknader etter §6

på vegne av begge kommunene.
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Vurdering

Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil  2  skutere pr registrerte hytte. Det er

søkt om dispensasjon for hjemmelshaverens barn og deres ektefelle/samboere samt barnebarn. Det er

kun hjemmelshaverens barn som kan få dispensasjon etter forskriftens  §  5 c. De andre må evt. få
etter § 6 i forskriften.

Avstanden fra Oksfj ord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende.
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter
en fast trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha
med personer i forbindelse med slik transport. I utgangspunktet så burde det ikke være behov for
at så mange skal frakte utstyr og bagasje til fritidsboligen, men brukerne benytter gj eme
fritidsboligen til ulike tidspunkt. Da vil det være mest hensiktsmessig om de som skal benytte
den også kan ta med utstyr og bagasje til oppholdet. På grunn av avstanden så er det vanskelig å
dekke dette transportbehovet på annen måte.

Kommunen har også tidligere innvilget i søknaden at man i nødstilfeller, ved dårlig vær ol, at

man ikke kommer seg over fjellet kan kjøre til Valan for å ta båten. For å oppfylle forskriftens krav

om at ferdselen skal begrenses til et minimum så settes det krav om at den alternative ruta bare skal

brukes i nødstilfeller og ikke til vanlig persontransport eller for å kjøre på besøk til noen i Valan.

Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes

som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er streng

nødvendig for å frakte veden ut av skogen.

Annen bruk av snøscooter i området rundt hytta som henting av vann må også vurderes etter

dispensasjonsbestemmelsen i  §  6. Henting av vann omfatter ei tung bør og det er derfor vist til et

særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte.

Tillatelser etter motorferdselloven bør tilpasses kommunestyreperiodene. Det bør derfor ikke gis

tillatelse lenger enn til utgangen av 20l9-sesongen.

Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det

bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. l kartet er
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de

lyserøde er utløpsområder.
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Artstadabanken  sitt  kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men

det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en

mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av

forstyrrelsesmønsteret i omrâdet. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst.

Natunnangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt.

Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/278 -3 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 31.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
92/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 

 

Søknad om deling av driftsenhet i landbruket- Sylvia Kaino 

Henvisning til lovverk: 
Jordloven § 1 og 12 
 

Vedlegg 
1 00140H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i jordlovens § 12 avslås søknad fra Sylvia Kaino om fradelinga av gnr/bnr 12/23 
fra resten av driftsenheten med hovednummer gnr/bnr 12/17.  
 
Vedtaket begrunnes med hensynet til vern av arealressursene i landbruket, herunder unngå økt 
oppstykking av arealressurser på landbrukseiendommer.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er søkt om tillatelse til å til å dele opp landbrukseiendom (driftsenhet med flere 
grunneiendommer) med hovednummer gnr/bnr 12/17. Formålet er salg av en hel jordteig med 
eget bruksnummer (gnr/bnr 12/23) til eier av naboeiendommen (gnr/bnr 12/45). Gnr/bnr 12/23 
og 12/45 var tidligere en eiendom før bygningsmassen ble skilt ut som egen tomt (bnr 45).  
Planstatus er LNF. Salget medfører ingen planmessig endring.  
 
Omsøkt eiendom er totalt 9 dekar og består i hovedsak av dyrka mark.  
 
Om eiendommen: 
Eiendommen er en forholdsvis stor landbrukseiendom som ligger på Storeng. Den er bebygd 
med våningshus, driftsbygning og to naust. Det ene naustet står på gnr/bnr 12/23 som søkes 
fradelt. Det er ikke egen næringsmessig landbruksdrift på gården i dag, men størsteparten av 
jordbruksarealene leies ut. Jordbruksarealet på den aktuelle teigen er ikke i drift.  Den består av 
grunneiendommene som vises i tabellen med tilhørende arealtall.  



Matrikkelnummer Fulldyrka 
jord 

Overflate 
dyrka jord 

Innmarks 
beite 

Produktiv 
skog (eks. 
lauvskog 
lav 
bonitet) 

Annet 
Markslag 
(inkl. 
lauvskog 
lav 
bonitet) 

Sum 
grunn 
eiendom 

12/16 
 6 28 0 25 132 191 

12/17 23 1 4 0 39 68 

12/22 11 5 0 10 295 321 

12/23 3 4 0 0 2 9 

Sum 43 39 4 34 468 598 

 
Kart og arealstatistikk vises også på NIBIO sin karttjeneste: 
https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/1943/12/23/0 
 

 
 
Søkers begrunnelse: 
Søker har for tiden ikke bruk for arealet mens kjøper ønsker å benytte den til bær- og 
grønnsaksproduksjon.  
 
Søknaden krever behandling i henhold til følgende regelverk: 
 

Jordloven § 1 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. 
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. Videre 
sier den: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 

https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/1943/12/23/0


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.» 

 
Siden søknaden gjelder fradeling av en hel grunneiendom så er det ikke nødvendig med 
delingsvedtak etter plan- og bygningsloven.    
 
 

Vurdering 
Det skal legges til rette for utvikling av bruk som er tjenlige for samfunnet både nasjonalt og 
lokalt, sett ut fra det området eiendommen ligger. Det er lagt til grunn som et mål for jordloven 
at driftsenhetene bør opprettholdes på et drivverdig nivå eller styrkes. Vi må vurdere 
jordbruksressursene i et langsiktig perspektiv av hensyn til framtidig matvaresikkerhet og ivareta 
landbruksinteressene på en overordna og helhetlig måte. Grunnlaget for drift må sees i en helhetlig 
sammenheng utover den enkelte eiendom.  
 
Det har vært drift på eiendommen opp til nyere tid, og den ligger i et område som har store 
jordressurser. Storeng er blant annet klassifisert som et «kjerneområde for landbruk» i 
kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene der sier at jordlovens bestemmelser skal tillegges 
stor vekt i slike områder i kommunens arealplanlegging. Eiendommens størrelse, utforming og 
plassering tilsier at det er sannsynlig at eiendommen skal komme i selvstendig drift igjen. Etter 
lokale forhold så har eiendommen relativt store jordbruksarealer. Den er likevel liten i forhold til 
dagens produksjonskrav, og vil være avhengig av mer areal dersom man skal drive fulltidsdrift 
med grovforbasert husdyrproduksjon. Det er uheldig å dele fra areal som vil redusere 
driftsgrunnlaget. Små enheter er en faktor som begrenser mulighetene for nysatsing i landbruket 
i Kvænangen, og vi bør tilstrebe å holde landbrukseiendommene samlet og eventuelt styrke 
ressursgrunnlaget på det enkelte bruk.  
 
Formuleringen ”omsynet til vern av arealressursane” gjør det mulig for forvaltningen å treffe en 
avgjørelse som kan hindre at det oppstår enheter som det er vanskelig å drive rasjonelt og 
opprettholde som aktive bruk. Formuleringen gjør det også mulig å hindre oppdeling av arealene 
som gjør det vanskelig å nekte senere omdisponeringer. Vernet gjelder de ressurser som tilhører 
landbrukseiendommen.  Små enheter kan øke risikoen for at jorda ikke driftes. Dersom arealet 
overføres til gnr/bnr 12/45 så legges det til en enhet som er så liten at det trolig ikke gir grunnlag 
for lønnsom landbruksdrift. Jordbruksarealet på omsøkt teig er lite og relativt tungdrevet.  Det 
ligger i ei skråhelning på nedsida av europavegen. Det er derfor grunnlag for å vurdere hvor 
stort de faktiske tapet for eiendommen en slik fradeling representerer. Selv om arealet er 
tungdrevet så vil det likevel være bedre for landbruket på lang sikt at det ligger til en større 
driftsenhet.  
 
Gnr/bnr 12/45 er 5000 m2, og er dermed større enn ei vanlig boligtomt. Tidligere hørte gnr/bnr 
12/45 og 12/23 sammen og var en liten landbrukseiendom. Arealene grenser til hverandre på 
hver sin side av europavegen. Bakgrunnen for saken er at eier av 12/45 ønsker å overta arealet. 
Han bor på eiendommen og har interesse for å holde på med hagebruk og utomhusaktiviteter. 
Hensyn til bosetting kan vektlegges selv om en deling er i strid med de øvrige vilkårene i § 12. 
Stor tomt med mulighet for å kunne drive hagebruk i liten skala vil for mange bidra positivt for 
trivsel og bolyst. Vi har utfordringer med nedgang i folketall, og vi bør derfor jobbe for at folk 
ønsker å bo her. Eiendommene er vist på flyfoto.  



 
 
Det er derfor lokale hensyn som taler for å innvilge søknaden. Det langsiktige hensynet til 
jordbrukets ressursgrunnlag bør likevel veies tyngre, og søknaden avslås.   
 
Dersom utvalget innvilger søknaden så må det settes vilkår om at teigen selges som tilleggsareal 
til gnr/bnr 12/45 med formål jordbruk/hagebruk da det ikke innvilges omdisponering av dyrka 
mark.  
 



Sylvia Kaino

Kvænangsveien 4519

9161 Burfjord.

Storeng 02.10.19

Kvænangen Kommune

V/ Åsmund Austarheim

9161 Burfjord

Tilbakeføring av eiendom

Søker om å få tilbakeført eiendom gnr/bnr 12/23 til gnr/bnr 12/45 da denne eiendommen

opprinnelig tilhørte gnr/bnr 12/45.

De tenker å begynne med  å  dyrke potet og grønnsaker. Lage bærhage som til  å  begynne med skal

inneholde jordbærland, bringebærbusker, ripsbusker og solbærbusker. For senere  å  prøve seg på

andre bær sorter.

Vennlig hilsen

Sylvia Kaino



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/496 -58 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Bernt Johan Mathiassen 

 Dato:                 04.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
93/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 

 

Endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og hyttefelt - nasjonal plan ID: 
19432019_001 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven §§ 12 – 10 og 12 - 11. 
 

Vedlegg 

1 Reguleringsbestemmelser detaljregulering ID: 19432019_001 Kjækan småbåthavn og 
hyttefelt. 

2 Reguleringsbeskrivelsen ID: 19432019_001 Kjækan småbåthavn og hyttefelt 

3 Plankart, plan ID: 19432019_001 Kjækan småbåthavn og hyttefelt 

4 Geoteknisk vurdering av planområde ID: 19432019_001 Kjækan småbåthavn og hyttefelt 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtas det å legge forslag 
til endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og hyttefelt med nasjonalplan ID 
19432019_001, ut til høring og offentlig ettersyn i minst seks uker. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn:  
Bakgrunn og behov for reguleringsendringen er begrunnet i endrede rammebetingelser 
for utvikling av næringsvirksomheten på eiendommen gbnr. 31/11 i Kjækan, i Kvænangen 
kommune.  
 



Primærvirksomhet er matproduksjon med hovedvekt på bærproduksjon. I tillegg kommer turist- 
og reiselivsvirksomhet tilknyttet generelt og servicetjenester til beboer på fritidseiendommen 
omkring gårdvirksomheten og andre hyttebeboere i Kjækan-området. 
 
Et ytterligere supplement til næringsvirksomheten var planlagt utbygging av utleiehytter 
på området U1 og U2 i gjeldende reguleringsplan. Erfaringer fra vel 10 års 
næringsutvikling tilknyttet gården viser at det ikke er økonomisk forsvarlig å foreta de 
investeringene som utbygging av utleiehytter krever. For å skaffe kapital for ytterligere 
investeringer og utvikling av eksisterende drift ønske det salg hyttetomter. 
Grunneier vil satse på mer matproduksjons og vil tilrettelegge infrastruktur i forhold til 
dette på eiendommen. 
 
Den mest vesentlige endringen i endringsforslaget er at områdene i opprinnelig reguleringsplan 
som var avsatt til utleiehytter (U1 og U2) er endret til områder (BFF7 og BFF8) avsatt til 
hyttetomter 
 
Planendringen omfatter også justering av tomtegrensene for tomtene H1, H3 og H5. 
Justeringene 
er vedtatt godkjent av Kvænangen kommune. 
 
Det forventes at planen åpner for utvikling av et økt og mer variert spekter av aktiviteter og 
næringsvirksomheter i området Kjækan. Dette konseptet vil også kunne bli et lukrativt tilskudd 
til 
næringslivet i Kvænangen, gjennom å dra veksler av lokal kultur, natur, ressurser og 
kompetanse. 
 
Planen er utarbeidet av KONZEPT arkitektur bygg og plan ved sivilarkitekt Geir Lyngsmark. 
Tiltakshavere og forslagsstillere er Anne Berit Bæhr og Trond Steinar Jensen som også er 
grunneiere. 
 
 
Planstatus: 
Planområdet er sin helhet tidligere regulert gjennom detaljreguleringsplanen Kjækan 
småbåthavn og hyttefelt planID. 19432009_001. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Reguleringsendringen vil ikke gi økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 

Varsel om oppstart: 
Varsel om oppstart av endringen ble sendt i brev av 15.04.2019 samt med annonse i avisa 
Framtid i Nord og på kommunens nettside. 
Innspillene og kommentarer til disse finnes i planbeskrivelsens kapittel 11.4. 
 
Naturmangfold 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven er gitt i planbeskrivelsens kapittel 10.6.4. 
 
Risiko- og sårbarhet 
Risikovurdering samt geoteknisk vurdering finnes i planbeskrivelsens kapittel 9. 
 



Vurdering 
Forslaget til planendring er i det vesentlige i tråd med opprinnelig reguleringsplan med unntak 
av formålsendringen fra utleiehytter til hyttetomter. Dette vil gi en økt privatisering av området, 
men kommunen vurderer at dette er et relativt avgrenset område og vil ikke være til hinder for 
den frie ferdselen langs strandområdet. Det er avsatt gang- og sykkel i strandsonen som sikrer 
god tilgjengelighet her. 
 
Etter en helhetlig vurdering anbefaler derfor administrasjonen at planforslaget legges ut til 
høring og offentlig ettersyn. 
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Kvænangen kommune         

          

Endring- Reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt . 
Gnr./bnr. 31/11 
Reguleringsbestemmelser detaljregulering. 
 
PlanID: 19432019_001 
 

Dato: 08.08.2019 

Dato for siste mindre endring: xx.xx.xxxx 

Saksnummer 2015/496-58 

1. Generelt 
Planbestemmelsene gjelder for endring av reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt datert 
10.10.2009 og vedtatt 16.12.2009 i Kvænangen kommunestyre. 

I medhold av plan- og bygningslovens av 2008,  §12  gjelder disse bestemmelsene for det området som på 
reguleringsplankartet er avgrenset med plangrense. 

Reguleringsområdet er vist på reguleringsplankart datert 03.06.2019 og endring vist i plankart datert 
08.08.2019  og avgrenset med reguleringsgrenser. 

 

Området reguleres til følgende formål vist i understående arealtabell 
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Arealtabell

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa)

1121 - Fritidsbebyggelse-frittliggende (9) 6,4

1588 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 3,4

1589 - Uthus/naust/badehus 0,6

1801 - Bolig/forretning 4,3

Sum areal denne kategori: 14,5

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa)

2011 - Kjøreveg (3) 0,9

2016 - Gangveg/gangareal (2) 0,7

2080 - Parkering (2) 1,0

Sum areal denne kategori: 2,7

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa)

3040 - Friområde (4) 8,6

Sum areal denne kategori: 8,6

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (daa)

5110 - Landbruksformål (2) 7,0

Sum areal denne kategori: 7,0

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone

Areal (daa)

6230 - Småbåthavn 6,3

Sum areal denne kategori: 6,3

Totalt alle kategorier:  39,1
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1.1 Formål 
 

Formålet  med planen er å legge til rette for utvikling av eiendommen gbnr.31/11 for næringsvirksomhet 
basert på eiendommens ressurser med fokus på landbruksvirksomhet, turismen og fritidsvirksomhet.   

 

1.2 Planens avgrensning 
 

Disser reguleringsbestemmelsene gjelder for det planområdet som er vist på plankart «Reguleringsplan 
Kjækan småbåthavn og hyttefelt » datert  08.08.2019  

 

1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner 
 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningsloven §12-5: 

 

Jf. pbl. §12-5, nr.1 Bebyggelse og anlegg  

 1121 - BFF Fritidsbebyggelse – frittliggende 
 1588 - BBS Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 1589 -  BUN Uthus/naust/badehus 
 1801 -  BKB Bolig/forretning 

 

Jf. pbl. §12-5, nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 2011 – SKV Kjøreveg 
 2015 – SGS Gang-/ sykkeveg 
 2080 – SPA Parkering 

 

Jf.pbl. §12-5, nr.3  Grønnstruktur 

 3040 – GF Friområder 

 

Jf. pbl. §12-5, 1.pkt.5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift   

 5110 – LL Landbruksformål 
 

Jf.pbl. §12-5, nr.6  Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 6230 –VS  Småbåthavn 
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Området reguleres med følgende hensynssoner, jf. plan- og bygningsloven §12-6: 

Jf.pbl. §12-6 Hensynsoner 
 H140 – Frisikt 
 H370 – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 
 H730 – Båndlegging etter lov om kulturminner. 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven og dens 

forskrifter med veiledninger. 
 Alle ledninger / kabler skal legges i jord. 
 Mindre vesentlige unntak innenfor rammene av plan- og bygningsloven, kan tillates når 

særlige grunner taler for dette. 
 Privatrettslige avtaler som er i strid med denne reguleringsplanen med tilhørende 

bestemmelser kan ikke inngås. 
 Universell utforming skal i størst mulig grad gjennomføres ved utbygging av veger, plasser , 

stier etc. slik at disse kan brukes av flest mulig. 
 Dersom det påvises automatisk freda kulturminner innenfor planområdet har tiltakshaver 

aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8, som sier at arbeidet skal 
stoppes og kulturvernmyndighetene varsles.   
Det er på eiendommen registrert en gammetuft.  

 Vanntilførsel til planområdet skal skje i henhold til offentlige forskrifter. 
 Avløpsanlegg skal oppføres i henhold til offentlige forskrifter 

Det kan etableres septiktank for hver hytter og utleiehytte med minimum volum på 2 m3 
etter avtale med kommunen. 
Eksisterende avløp fra eiendommen gbnr. 31/11 skal opprettholdes og ivaretas ved 
gjennomføring av tiltak innen planområdet. 

 Elektrisk strøm. Alle hytter, utleiehytter og servicebygg kan ha framlagt elektrisk strøm lagt i 
jordkabel i privat vei i planområdet. 

 Telefon/fiber. Alle hytter , utleiehytter og servicebygg kan ha framlagt telefon/fiber lagt i 
jordkabel i privat vei i planområdet. 

 Renovasjon. Alle hytter og servicebygg skal levere avfall i henhold til  kommunes regler for 
renovasjon 

 Gjerder. Inngjerding av hyttetomter er ikke tillatt 
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3. Bestemmelser til arealformålene 
 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
 

Bygningene gis en utforming som tilpasses kulturlandskapet og tilpasses terrengforholdene. 

Bygningsrådet skal ved behandling av byggemelding legge vekt på at bebyggelsen får en god 

form, og materialbruk og materialbehandling som tar hensyn til kulturlandskapets karakter og 

klimatiske forhold. 

Terrenginngrep ved bygging skal begrenses og eksisterende vegetasjon skal bevares mest 

mulig. 

Hytter og uthus skal ha takvinkel mellom 18 og 23 grader. 

Hyde fra terreng til møne skal ikke overstige 6m. 

Det tillates innlagt vann og avløp. Videre tillates strøm/fiber/telefonkabel som hovedregel lagt 

i grøft. Grøfter til strøm, vann og avløp skal tildekkes med opprinnelig vekstjordlag da dette 

inneholder frø fra lokal flora. 

Hovedtilførsel for vann og avløp forutsettes lagt samlet og så langt som mulig legges i privat 

veg. 

 

Byggegrensen er 15m fra senterlinjen offentlig vei. 

 

Areal for fritidsbebyggelse - BFF1 – BFF8 

 I planområdet tillates oppført 9 nye hytter/fritidsboliger med tilhørende uthus.  
I områdene BFF1 til BFF4 kan oppføres 4 hytter, i område BFF5 kan oppføres 1 hytte og i 
områder BFF6 kan oppføres 1 hytte.  
I området BFF7 kan oppføres 1 hytter. I området BFF8 kan oppføres inntil 2-to hytter. 

 Bebyggelsen skal tilpasses terrengforhold og integreres i naturen ved å benytte 
naturvennlige farger og taktekking.  

 Hyttenes grunnflate kan ikke overstige 80m2. Uthus kan ha grunnflate inntil 30m2 
 Dokumentasjonskravsom underlag til byggesaksbehandlingen skal være (§ 12-7 nr. 12): 

o  Situasjonsplan/utomhusplan 
o  Etasjeplaner, snitt og fasader  
o Terrengprofil som viser høyder av planert 

 

Nautsområde - BUN 

Området gjelder eksisterende naustbebyggelse. 
Det tillates ikke oppført flere bygg i området 
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Privat småbåtanlegg med tilhørende strandsone - BBS 

Det kan anlegges 1 naust og 1 servicebygg med sanitæranlegg i området. 
Nautbygg skal gis en plassering og form som er i samsvar med eksisterende naust i området. 

 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
 

Felles adkomst SV og felles kjøreveg SKV1 

Felles atkomst SV og kjørveg SKV1fra fylkesvei 367 Kvænangsbotnveien  ivaretar brukernes 
behov for atkomst til område for  fritidsbebyggelse, utleiehytter, bolig, servicebygg og 
småbåtanlegg ved land og sjø. 
Avkjøringer opparbeides iht. Statens vegvesens retningslinjer. 

 

 

Gangveg / sykkelveg – SGS1 , SGS2 

Det kan anlegges felles gangsti mellom fritidsboliger og småbåthavn. Kjøring på stien er ikke 

tillatt.  

Det etableres fysisk sperre for å forhindre motorisert ferdsel på gangstien. 

 

Parkering SPA1 og SPA2 

Parkeringsområdet kan benyttes til parkering for brukere av fritidsboliger innen planområdet.  

 

 

 

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 
 

Friområde – GF1, GF2, GF3 

Byggverk og anlegg som fremmer områdets bruk som friluftsområde, kan oppføres etter godkjenning av 
bygningsmyndigheter i kommunen.  

Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad 

 

3.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
 

Landbruk – LL1, LL2 

Området skal brukes til dyrking og produksjon av landbruksprodukter som kan danne grunnlag for drift og 
utvikling av eigedommen og næringsvirksomhet tilknytte eigedommen. 
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3.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 3) 
 

Småbåthavn privat - VS  

Det kan anlegges flytebrygger med landanlegg, med inntil 25 båtplasser. 

Plassering av småbåtanlegget skal være til minst mulig sjenanse for allmennhetens frie ferdsel. Det skal 
ikke settes opp stengsler eller lignende som fører til privatisering av strandsonen. 

 

 

 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6) 
 
Jf.pbl. §12-6 Hensynsoner 

 H140 – Frisikt 

Frisiktsoner skal holdes fri for innretninger, skilt eller beplantning som hindrer fri sikt 
i vegkryss. 
 

 H370 – Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 
Det tillates ikke oppført bygninger for varig opphold nærmer enn 7,5 meter fra senterlinjen 
for eksisterende kraftlinje målt i bakkeplanet. 
 

 H730 – Båndlegging etter lov om kulturminner. 

I planområdet er det registrert ett automatisk fredet kulturminne. 
Innenfor vernesonen rundt kulturminne som inntegnet på plankartet, er det ikke tillatt 
med inngrep eller aktivitet som er egnet til å skade eller forringe. Herunder oppgjør av 
ild, graving og fylling. 
 
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2.ledd pålegger tiltakshaver 
og/eller de som utfører arbeidene, å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det 
oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 
Skulle det under arbeidene i marken komme fram gjenstander eller levninger som 
viser eldre aktivitet i området, må arbeidene stanses og melding sendes samisk 
kulturminneråd og kulturetaten i Troms fylkeskommune. 
 

 
 

5. Rekkefølgebestemmelser  
 
Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 
Alle avkjørsler i planområdet skal være etablert iht. Håndbok 017 fra Statens vegvesen før det 
gis igangsettingstillatelse for øvrig utbygging. Dette gjelder også stigningsforhold og 
frisiktsoner. 
Parkeringsplass skal være opparbeidet før fradeling og salg av hyttetomter tillates. 



Side 8 av 8 Endring. Reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hytteområde. PlanID 
19432019_001

 
 
 
 
Beskrivelse slutt.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 
PlanID: 19432019_001 

Dato 08.08.2019 
Rev.:  
  

ENDRING -REGULERINGSPLAN FOR

KJÆKAN SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT

PÅ EIENDOMMEN GBNR. 31/11 I KVÆNANGEN KOMMUNE.



 

ENDRING -

REGULERINGSPLAN FOR 

KJÆKAN SMÅBÅTHAVN OG HYTTEFELT 

 
PÅ EIENDOMMEN GBNR. 31/11 I 

KVÆNANGEN KOMMUNE. 

 
 
 
 

PLANBESKRIVELSE 

 
Dato: 10.mars 2009, utarbeidet av Geir Lyngsmark A. 

revidert: 04.11.09  av Bernt Mathiassen 

B. revidert: 08.08.2019  av 

 KONZEPT arkitektur bygg og plan 

 

 

 



Innhold 
1. PRESENTASJON AV REGULERINGSPLANEN. PLANBESKRIVELSE. ENDRINGSBESKRIVELSE .............4 

2. BAKGRUNN FOR REGULERINGEN OG ENDRINGEN .........................................................................4 

2.1. Reguleringsplanen .........................................................................................................................4 

2.2. Justering av tomtegrenser område H1,H3 og H5 ............................................................................5 

3. REGULERINGENS OG ENDRINGENS HENSIKT ..................................................................................5 

3.1. Et nytt og utvidet spekter av næringsvirksomhet for tiltakshaver ....................................................5 

3.2. Etablering av et servicetilbud for båteiere i området ......................................................................6 

3.3. Økonomisk og finansiell grunnlag for utbygging og utvikling av næringsvirksomheten ....................6 

3.4. Begrense og regulere inngrep i naturen .........................................................................................6 

3.5. Endringen ......................................................................................................................................6 

4. REGULERINGSPLANENS OMRÅDER OG FORMÅL ............................................................................7 

5. POLITISKE VEDTAK SOM GRUNNLAG FOR PLANARBEIDET ..............................................................9 

6. GJELDENDE PLANER .......................................................................................................................9 

7. KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART ................................................................................................9 

7.1. Annonsering ..................................................................................................................................9 

7.2. Informasjon til naboer og grunneier og offentlige høringsinstanser ................................................9 

7.3. Informasjonsmøte .......................................................................................................................10 

7.4. Offentlig høring ...........................................................................................................................10 

8. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET ................................................................................................11 

8.1. SITUASJONSBESKRIVELSE ...........................................................................................................11 

8.2. TOPOGRAFI OG VEGETASJON .....................................................................................................13 

8.3. SOL OG SKYGGEFORHOLD ..........................................................................................................13 

8.4. VIND OG KLIMA ..........................................................................................................................14 

8.5. EKSISTERENDE BEBYGGELSE .......................................................................................................14 

8.6. KULTUR OG FORMINNER ............................................................................................................15 

8.7. OFFENTLIG- OG PRIVAT SERVICE ................................................................................................15 

8.8. GANG- OG SYKKELVEG ...............................................................................................................15 

8.9. ATKOMST ....................................................................................................................................15 

8.10. KOMMUNALTEKNISK INFRASTRUKTUR ................................................................................16 

8.11. TRAFIKKAREAL ......................................................................................................................16 

8.12. ATKOMST- OG SJØRETTIGHETER ..........................................................................................17 

8.13. KRAFTLINJE ...........................................................................................................................17 

8.14. NATURMANGFOLDSLOVEN. NATURVERDIER .......................................................................17 



8.15. Vannkvalitet . Vannforskriften. .............................................................................................18 

9. RISIKOVURDERING .....................................................................................................................19 

9.1. Reguleringsplanen ......................................................................................................................19 

9.2. Geoteknisk vurdering. Risikovurdering. .....................................................................................20 

10. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET .............................................................................................21 

10.1. FORSLAG TIL AREALBRUK ......................................................................................................21 

10.2. Bebyggelsesområder ............................................................................................................22 

10.2.1. Endring bebyggelse. Utleiehytter U1 og U2  til fritidsboliger H7 og H8. Justering 
tomtegrenser H1 og H5. ........................................................................................................................23 

10.3. Landbruksområder ...............................................................................................................23 

10.4. Samferdsel og infrastruktur ..................................................................................................24 

10.5. Fareområder .........................................................................................................................24 

10.6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET ...................................................................................24 

10.6.1. Konsekvenser for miljø, helse og trivsel ...............................................................................24 

10.6.2. Sol-/skygge-/vindforhold. .......................................................................................................0 

10.6.3. Arbeidsplasser ........................................................................................................................0 

10.6.4. Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven ...............................................................0 

11. INNSPILL I PLANPROSESSEN .........................................................................................................0 

11.1. OFFENTLIGE ETATER ...............................................................................................................0 

11.2. PRIVATE GRUNNEIER OG NABOER ..........................................................................................1 

11.3. OFFENTLIGE MØTE ..................................................................................................................1 

11.4. Innspill og merknader ved varsel om oppstart av planarbeidet tilknyttet endring av 
reguleringsplanen. ...................................................................................................................................4 

 

 



4

1. PRESENTASJON AV REGULERINGSPLANEN. PLANBESKRIVELSE. 
ENDRINGSBESKRIVELSE 

 
Planbeskrivelsen baseres på planbeskrivelse for Kjækan småbåthavna og hyttefelt  vedtatt 
16.12.2009 i Kvænangen kommunestyre.  
Beskrivelse av planens endring gjøres som supplerende beskrivelse til plan vedtatt 
16.12.2009. 
Planendringen er vist i plankart datert 08.08.2019. 
 
 

2. BAKGRUNN FOR REGULERINGEN OG ENDRINGEN 
2.1. Reguleringsplanen 

Bakgrunn for utarbeidelse av reguleringsplan på eiendommen gnr. 31, bnr. 11 i Kjækan, er å legge 
til rette for næringsvirksomhet, utvikle bærekraft ig inntektsgrunnlag og skape plattform for 
kultur- og fritidsaktiviteter. Det er gode utviklingsforutsetninger og muligheter for det på 
eiendommen. Kjækan ligger i naturskjønne omgivelser med sjø og fjell, med god tur terreng og 
fine friluftsområder. I området er der allerede i dag etablert et betydelig antall fritidsboliger 
tilhørende eiere i hele Nord-Troms og Vest-Finnmark. 
Kjækan og Kvænangsbotn er også et naturlig utgangspunkt for betydelig omfang av turist- og 
fritidsrettet virksomhet. Innenfor planområdet utøves det i dag jord - og 
gartnerivirksomhet av unik karakter. Hytteforeningen og bygdelaget har anmodet om 
bygging av flytebrygge for fritidsbåter. 

Grunneierne fikk konsesjon til eiendommen i 2005, og allerede ved overtakelsen 
forutsatte man utvikling av næringsvirksomhet på eiendommen. Grunneierne ønsker å drive med 
kombinasjonsnæring basert på jordbruk, fjordfiske og gårds- / kystturisme, og ønsker å regulere 
deler av eiendommen for dette formålet. En helhetlig plan for utnyttelse av eiendommen 
omfatter både jordbruk, hyttefelt, utleiehytter, småbåthavn med tilhørende servicebygg, 
boligformål og fritidsarealer. Det er en næringsmessig og økonomisk sammenheng av de ulike 
elementene i planen. Grunneierne mener at man med denne planen ivaretar 
landbruksinteresser, trafikale hensyn, landskaps og naturmessige forhold, kulturmiljø og 
allmenninteresser. Denne helhetlige næringssatsingen på eiendommen vil kunne bidra til 
oppfyllelse av vilkårene for konsesjonen. Etableringen og utviklingen vil skje innfor 
planområdets begrensning. 

 

Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser skal angi bruk, vern og utforming av arealer og 
fysiske omgivelser i planområdet, og er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 
bestemmelser. Reguleringsplanen fastsetter framtidig arealbr uk for området. Planen er utført av siv. 
ark Geir Lyngsmark/ AR-Ing AS på oppdrag fra grunneier Trond Jensen og Anne Berit Bæhr. 
Planen er gitt navnet ”Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt”. 
Endring av planen er utført av KONZEPT arkitektur bygg og plan , 9151 Storslett med 
siv.ark Geir Lyngsmark som faglig planlegger.  
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Vedrørende endringen 
Bakgrunn og behov for reguleringsendringen er begrunnet i endrede rammebetingelser 
for utvikling av næringsvirksomheten på eiendommen gbnr. 31/11 i Kjækan i 
Kvænangen kommune. Primærvirksomhet er matproduksjon med hovedvekt på 
bærproduksjon. I tillegg kommer turist- og reiselivsvirksomhet tilknyttet generelt og 
servicetjenester til beboer på fritidseiendommen omkring gårdvirksomheten og andre 
hyttebeboere i Kjækanområdet. 
Et ytterligere supplement til næringsvirksomheten var planlagt utbygging av utleiehytter 
på området U1 og U2 i gjeldende reguleringsplan.  Erfaringer fra vel 10 års 
næringsutvikling tilknyttet gården viser at det ikke er økonomisk forsvarlig å foreta de 
investeringene som utbygging av utleiehytter krever. For å skaffe kapital for ytterligere 
investeringer og utvikling av eksisterende drift ønske det salg hyttetomter. 
Grunneier vil satse på mer matproduksjons og vil tilrettelegge infrastruktur i forhold til 
dette på eiendommen.  

2.2. Justering av tomtegrenser område H1,H3 og H5 
Planarbeidet omfatter også justering av tomtegrensene for tomtene H1, H3 og H5. Justeringene 
er vedtatt godkjent av Kvænangen kommune. 

 

3. REGULERINGENS OG ENDRINGENS HENSIKT 
Det for ventes at planen åpner for utvikling av et økt og mer variert spekter av aktiviteter og 
næringsvirksomheter i området Kjækan. Dette konseptet vil også kunne bli et lukrativt tilskudd 
til næringslivet i Kvænangen, gjennom å dra veksler av lokal kultur, natur, ressurser og 
kompetanse. 

 

3.1. Et nytt og utvidet spekter av næringsvirksomhet for 
tiltakshaver 

 

Videreutvikle av produkter av lokale råvarer - og utvikle konseptet med jordbruks- og 
fiskeprodukter- Råvarer- rett fra naturen. Tiltakshaver ønsker å satse mer på matproduksjon og 
salg av gårdsprodukter på gården. Det forutsetter at tiltakshaver må følge utvikling i 
jordbærproduksjon og gå over til dyrking i tuneller.  

Tilby servicetilbud til hytteeiere og andre som bruker området til fritidsformål, både på land og 
vann.  

Gårds og kystturisme. Informasjon og guiding av besøkende, tilrettelegge for gårdsaktiviteter, 
opplevelser på vidde, fjell & sjø. Jakt og friluftsliv.  

Tilrettelegge og skreddersy besøk for grupper, skoler og barnehager med utgangspunkt på 
aktivitetene på gården.  

Gjenopplive Kjækan som markedsplass og møteplass i samarbeid med andre næringsaktører i 
området.  
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3.2. Etablering av et servicetilbud for båteiere i området 
Småbåthavn med tjenester tilknyttet småbåthavnen som salg av vedlikehold og service rettet mot 
småbåteier, utleie av båtplass både på sjø og land. 

Servicetjenester til øvrige fritidsboligbr ukere i Kjækan området. 

Tilgang til naust og båthus 

Sikring av allmennhetens og naboeiendommenes interesser i strandsonen 

Opparbeiding av felles avkjørsler og adkomstveier (de gamle kjørevegene til fjæra) i forhold til 
vegvesenets krav og normaler 

Opparbeidet gangsti i fjæra for bygdas befolkning, hytteeiere, skoler/ barnehager, turister og 
andre interesserte. 

Bevare dagens naustbebyggelse 

 

3.3. Økonomisk og finansiell grunnlag for utbygging og utvikling 
av næringsvirksomheten 

Salg av hyttetomter/ fritidsboliger forutsettes å bidra til finansiering av øvrige tiltak i 
tiltakshavernes plan for utvikling av sin næringsvirksomhet. 

Service og tjenester til hyttebeboere en ment som bidrag til  inntektsgrunnlag for til den 
næringsmessige utviklingen av eiendommen. 

 

3.4. Begrense og regulere inngrep i naturen 
Avsatte areal til ulike formål. 

Utbyggingen skal skje skånsomt med minst mulig inngrep i naturen 

Ta vare på eksisterende vegetasjon i området  

 

3.5. Endringen  
Ved endring av formålsområdene U1 og U2 til formål fritidsboliger , her betegnet som områdene 
H7 og H8 og salg av inntil 2 hyttetomter , vil salget gi inntekter som kan investeres mer 
økonomisk givende virksomhet på eiendommen gbnr. 31/11.  
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4. REGULERINGSPLANENS OMRÅDER OG FORMÅL 
Planforslaget omfatter følgende formål 

 

 §12-5. Nr.1 Bebyggelse og anlegg. 
Bebyggelses- og anleggsområder omfatter oppsetting av nye utleiehytter og utskilling av tomter 
for fritidsbebyggelse (hyttetomter). Dette for målet omfatter også eksisterende boligbygg med 
tilhørende næringsbygg som drivhus, garasje og uthus. I forbindelse med småbåtanlegget skal det 
settes opp et servicebygg og naust tilknyttet drift og vedlikehold anlegget. Eksisterende 
naustanlegg og beholdes slik det er i dag. 

1121- Fritidsbebyggelse – frittliggende 

1588 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

1801 Bolig/forretning 

 
 §12-5.Nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  

Samferdsel og infrastruktur omfatter felles adkomst og avkjørsler til planområdet. Felles 
parkeringsplass for fritidsbebyggelsen, småb åthavna. Det omfatter også et område for 
småbåtanlegg, naust og flytebrygge. 
 
2011 Kjøreveg 
 
2015 Gang- / sykkelveg 
 
2080 Parkering 

 
 §12-5. nr. 3 Grønnstruktur 

 
3040 Friområde 
 

 §12-5. Nr. 5. Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift. 
Landbruksområder er avsatt til jordbruksvirksomhet som bær-, urte- og 
grønnsaksdyrking og gartneri. Minneverdig gammetufte bevares og vernes. 
Friluftsområder og grønt arealer er beskrevet. 
 
5110 Landbruksformål 
 
 
 

 §12-5. Nr.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone. 
 

 6230 Småbåthavn 
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Arealtabell

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa)

1121 - Fritidsbebyggelse-frittliggende (9) 6,4

1588 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 3,4

1589 - Uthus/naust/badehus 0,6

1801 - Bolig/forretning 4,3

Sum areal denne kategori: 14,5

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa)

2011 - Kjøreveg (3) 0,9

2016 - Gangveg/gangareal (2) 0,7

2080 - Parkering (2) 1,0

Sum areal denne kategori: 2,7

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa)

3040 - Friområde (4) 8,6

Sum areal denne kategori: 8,6

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (daa)

5110 - Landbruksformål (2) 7,0

Sum areal denne kategori: 7,0

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone

Areal (daa)

6230 - Småbåthavn 6,3

Sum areal denne kategori: 6,3

Totalt alle kategorier:  39,1

1
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Figur 1 Arealtabell 
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5. POLITISKE VEDTAK SOM GRUNNLAG FOR PLANARBEIDET 
Varsel om oppstart av planarbeidet er behandlet i sak 07/ 00045 med møtedato 15.02.2007. Det 
var ingen merknader til oppstart av planarbeidet. Planutvalget er positivt til tiltaket. 

Vedrørende endringen: 
I forståelse med Kvænangen kommune er det 09.04.2019 gjennomført oppstartsmøte / 
forhåndskonferanse med planavdelingen i Nordreisa kommune. Av habilitetsgrunner er Nordreisa 
kommune saksbehandler for plantiltaket. Politisk behandling av plantiltaket skal skje i Kvænangen 
kommune. 

 

 
6. GJELDENDE PLANER 

I gjeldende kommuneplanens arealdel (1994-2004)  ligger eiendommen i et område som betegnes 
som eksisterende hytteområde og LNF – område A. Dette er områder hvor spredt bolig- og 
ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse tillates. Bebyggelsen i Kjækan er bygget ut ved 
enkeltsaksbehandling. Det ligger to andre reguleringsfelt i nærheten av eiendommen, ca. 1 km sør 
for feltet er det en reguleringsplan for hytter og 1 km nord for feltet er det to reguleringsplaner for 
hytter. 

Vedrørende endringen: 

Revidert arealplan for Kvænangen kommune ble vedtatt 23.01.2019. Det anses ikke at 
planendringen er i strid med arealplanen. 

 
7. KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART 

 
7.1. Annonsering 

Varsel om planstart er kunngjort i dagbladet Nordlys og lokalavisa Framtid i Nord den 10.11.2007 og 
13.11.2007 med frist for tilbakemelding 05.12.2007. 

Vedrørende endringen: 
Varsel om oppstart av planarbeidet vedr. endringen ble gjort i brev av 15.04.2019 til naboer og 
offentlige myndigheter. Varsel om oppstart ble også foretatt i annonse i avisa Framtid i nord og på 
kommunen nettside.  
 

7.2. Informasjon til naboer og grunneier og offentlige 
høringsinstanser 

 

Naboer og offentlige høringsinstitusjoner er tilskrevet 03.09.2008 pr. brev i henhold til 
adresseliste fra Kvænangen kommune. Frist for innspill ble satt til 01.10.2008.  

Vedrørende endringen: Utenom varsling om oppstart av planarbeidet og høringer forutsettes 
ingen andre informasjonstiltak.  
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7.3. Informasjonsmøte 
Det er den 03.10. 2008 arrangert informasjonsmøte for naboer, grunneiere og andre interessert 
i området på Kjækan skole. Det foreligger eget referat fra møtet i pkt 5.3 i denne 
planbeskrivelsen. 

 
7.4. Offentlig høring 

Kvænangen kommune har hatt planen på offentlig høring sommeren 2009, med høringsfrist 
18.08.09. 
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Kjækan småbåthavn og 
hyttefelt

Sørstraumen og E6

Kjækan småbåthavn og 
hyttefelt

8. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
8.1. SITUASJONSBESKRIVELSE 

Planområdet ligger på østlig side av indre del av Kvænangen, i Kjækan, ca 8 km fra vegkryss ved 
riksveg E6 ved Nordstraumen/ Sekk emo. 

 

 

 
Planområdet ligger på nedsiden av fylkesvei 367. Planområdet er avgrenset av bekkefar ved 
Kantaberget mot nordvest, fylkesvei 367 mot nordøst, strandområdet mot sørvest og 
eiendomsgrense mot gbnr. 31/ 13 mot sørøst. Bebyggelsen i Kjækan er spredt på begge sider av 
FV 367. 
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På dette kartet er reguleringsområdet merket av med stiplet linje. Området omfatter regulering både 
på land og sjø. 

 

 

 
Vedrørende endringen: 
Endringen av reguleringsplanen ligger i sin helhet innenfor eksisterende plangrense.  
Planområdet som omfattes av endringen er markert med rød stiplet linje i understående 
illustrasjon. 
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8.2. TOPOGRAFI OG VEGETASJON 
Området ligger i et variert topografisk landskap som stiger fra sjøen i vest, i en sørvendt 
bakkeskråning. I den sørøstlige delen er området delvis på et flatt platå. 

 

 

 

 

Strandområdet i nordøstlig del av planområdet 

 

Eksisterende vegetasjon er variert med blandet skogsfelt mellom bare fjellpartier. Uberørt grunn er 
i kledd med tyttebærlyng, krekling og gress. Store deler av det dyrka arealet i planområdet blir i 
dag brukt til bær og grønnsaksproduksjon, og i reguleringsplanen er dette området avsatt til det 
samme formålet. Arealet lengst i nordvest har vært oppdyrket mark, men har ikke vært brukt til 
landbruksformål på en årrekke. Dette området er gjengrodd. Dette området avsettes til 
fritidsboliger og hyttefelt. Området i sørøst er småkupert utmark, med lyng og gress, den er 
planlagt brukt til småbåtanlegg. 

 

 
8.3. SOL OG SKYGGEFORHOLD 

Området ligger innen i Kjækan-bukt i vendt mot sørvest med relativt sett meget gode solforhold. 
Utsikten er mot øst, sør og vest. 
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8.4. VIND OG KLIMA 
Området er vel beskyttet mot vind. Ved sin sør – vest vendte beliggenhet får området meget 
gode klimatiske forhold sett i forhold til nor male klimatisk forhold i Nord-Troms og 
Kvænangen. Omkringliggende skog beskytter for karakteristisk vindretning fra nordvest. 

 

 
 

Området for kombinerte for mål; bolig/ forretning sett mot sør. 
 

8.5. EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
Eksisterende nærliggende bebyggelse omfatter spredt boligbebyggelse langs fylkesveg 367 og 
spredt hyttebebyggelse i området. I strandområdet er det innen planområdet 5 naust, og 2 
fiskehjell. Sør for planområdet finnes kaianlegg tilknyttet forretningsbygg som ikke er i bruk. 
For øvrig ligger planområdet sentralt i forhold til regulert hyttebebyggelse i Kjækan-bukta 
og Kvænangsbotn. Det befinner seg pr 2008 ca. 90 fritidsboliger i Kvænangsbotn. 

 

Karakteristisks bebyggelse sett sørover 
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8.6. KULTUR OG FORMINNER 
Det er på eiendommen registrert en gammetuft. Sametinget har vært på befaring i juli 2009 og 
stadfestet plasseringen. Gammetufta vil bli ivaretatt og vernet etter gjeldende e regler, og det 
etableres en vernesone på 5 meter. 

 

8.7. OFFENTLIG- OG PRIVAT SERVICE 
Kommunesenteret Burfjord, tettstedene Badderen og Sørstraumen dekker de fleste behov for 
offentlig og privat ser vice tilknyttet etablering og drift virksomheter innenfor planområdet. I 
Kjækan er det en barneskole, og Badderen og Sørstraumen er det barnehager. 

 

8.8. GANG- OG SYKKELVEG 
Det er ikke tilknyttet offentlig gang- og sykkelveg til planområdet. I fjæra vil det bli etablert 
en gangsti for fri ferdsel for allmennheten. Det tillates ikke motorisert ferdsel på denne stien. 

 

8.9. ATKOMST 
Planområdet vil ha direkte atkomst fra fylkesveg FV367. Det er planlagt tre forskjellige adkomst 
til området. Atkomst (F1) til hyttefelt lages med en avkjørsel til en felles parkeringsplass. I dette 
området er det fradelt tomt til en gammel kjøreveg til fjæra.  

Atkomst via parkeringsplass P2 også er adkomst til formålsområdene H7 og H8. Denne 
kjørevegen benyttes til atkomst til naustene i fjæra og motorisert ferdsel er begrenset til 
transportformål. Dagens avkjørsel vil bli benyttet g utbedret til atkomst til bolighus og 
næringsbygg, utleiehytter og naust. Atkomst (F3) til småbåthavn lages på en tidligere tinglyst  

veirett på eiendommene 31/ 12 og 31/ 13. Det lages en felles avkjørsel med eiendom 31/ 13. 
Alle avkjørsler og parkeringsplasser skal være etablert i henhold til krav i vegnormalen, både 
med hensyn til frisiktsoner, stigningsforhold og byggegrenser.  
 

8.10. KOMMUNALTEKNISK INFRASTRUKTUR 
I Kjækan er det kommunal vannanlegg. Vanntilførsel både til hyttefeltet og småbåthavna vil skje 
fra dette vannanlegg. Avløpsforhold etableres med privat septikkanlegg i henhold til gjeldende 
regler. 

Vedrørende endringen: 
Kloakkavløp fra eiendommen gbnr. 31/21. 
 
Wenche Olivia Berg, Grimstad opplyser i e-post datert 06.03.2019: 
 
«Grimstad 6/3-2019 
I anledning varsel om oppstart av planarbeid på eiendommen genre. 31/11 i Kvænangen, vil jeg 
opplyse følgende: Kloakkledningen fra min eiendom gnr. 31, bnr. 21, går over det aktuelle 
planområdet. I den grad denne berøres av utbyggingen, forutsetter jeg at jeg holdes skadesløs, 
og at eventuelle endringer blir gjort i samråd med meg, og uten meromkostninger for mitt 
vedkommende. 
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Hilsen 
Wenche Oliva Berge 
Tlf. 95108465 
Mail: woberge@online.no» 
 
Det forutsettes ved realisering av planen at forsvarlig avløpsforhold fra eiendommen gbnr. 
31/21 opprettholdes.  
 

8.11. TRAFIKKAREAL 
Planområdet har parkeringsplasser tilknyttet byggefelt for fritidsboliger, område for 
utleiehytter og området for småbåthavn med mulighet for utvidelse/ ekstra parkering.  Detaljert 
plan for trafikkavvikling innen byggeområdene og områder for kombinert formål utarbeides 
som situasjon og tomteplan ved søknad om tiltak for bygging. 

 

8.12. ATKOMST- OG SJØRETTIGHETER 
Bestemmelser og servitutter som har betydning for eiendommen skal være gjeldende også etter 
reguleringen. Naboeiendommenes sjø, naust og adkomstrettigheter skal i varetas og beholdes. 
Eiendommene 31/ 8, 31/ 7, 31/ 9 og 24 og 31/ 15 har atkomstrett til fjæra etter gammel kjøreveg 
over eiendommen gbnr 31/ 11. De samme eiendommene har rettigheter til naust, båtplass og 
fiskehjeller i fjæra. Eiendom 31/ 26 har adkomstrett og rett til båtplass og naust på eiendom 31/ 11. 
Disse rettighetene skal følgelig ikke forringes og skal være gjeldende. I området er det også felles 
beiterett i utm ark, strandrett og landslott for en del eiendommer. 

Vedrørende endringen: 

Endringen har ingen konsekvenser for øvrige atkomster og sjørettigheter tilknyttet planområdet. 

 
 

8.13. KRAFTLINJE 
Det går en kraftlinje over eiendommens nordlige del over Kanttaberget til trafokiosk på 
eiendommen gbnr 31/ 26. Det tillates ikke oppført bygninger for varing opphold nærmer enn 7,5 
meter fra senterlinjen for eksisterende kraftlinje målt i bakkeplanet . 

 

 

8.14. NATURMANGFOLDSLOVEN. NATURVERDIER 
 
Vedrørende endringen: 
 
Naturmangfoldloven, Lov av 3. april 2009 Om forvaltning av naturens mangfold, omfatter all 
natur, og gjelder for alle sektorer som forvalter naturmangfold eller tar beslutninger som har 
konsekvenser for dette mangfoldet. Loven erstatter den tidligere naturvernloven. 

Lovens formål følger av § 1 og lyder slik: 

«naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske 
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

mailto:woberge@online.no
http://snl.no/biologisk_mangfold
http://snl.no/naturvernloven
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menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for 
samisk kultur.» 

Ved kontroll 03.06.2019 på Miljødepartementets nettside vedr. inngrepsfrie områder (INON), 
vises det at planforslaget ikke berører inngrepsfrie naturområder (INON). Arealet ligger i sin 
helhet mer enn 1 km eller mer fra nærmeste grense til inngrepsfrie naturområder (MD, INON 
/Artsdatabanken/Artskart 03.06.2019). 
 

 
Utsnitt av Miljødirektoratets kart over inngrepsfrie områder i Norge pr 08.08.2019 

 
Basert på søk i kunnskapsbasen tromsatlas.no  og allmenn kunnskap om området så er det ikke 
påvist at tiltaket truer vernet naturmangfold, arter, naturtyper eller inngrepsfrie områder.   

Det er ingen registreringer i naturbase eller artskart som tilsier at det omsøkte tiltaket vil 
komme i konflikt med trua eller sårbare arter og/ eller naturtyper. Vi anser vår kunnskap på 
området jamfør NML § 8 å være god. Kunnskap er hentet fra søk i naturbase (Artsdatabanken) 
og miljødata.no 03.06.2019 

Den samlede belastningen jamfør nml  § 10 på de berørte økosystemene er vurdert til å være 
liten. Tiltakshaver er i likhet med Kvænangen kommune opptatt av å ivareta stedlig vegetasjon 
og kulturlandskapet innenfor tiltenkte reguleringsplan.  

Tiltakshaver er klar over sitt ansvaret for å unngå og  begrense skade på naturmangfoldet, dette 
i tråd med nml § 12. Nml §§ 9 og 11 vurderes til å ikke være relevante for saken. 

Det ingen registrerte viktige naturtyper innenfor planområdet. Planområdet er i dag udyrket.  
 

Den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, ved utbygging av 
planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt lav. 

 Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag.  

 Føre-var-prinsippet anses som ivaretatt gjennom planens  arealdisponeringer.   
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8.15. Vannkvalitet . Vannforskriften.  
 
Vannkvalitet  
Tiltak som kan medføre forringelse av vannkvalitet skal vurderes med tanke på eventuelle 
tiltak for å begrense negativ utvikling i vannforekomstens tilstand.  
Det forutsettes at forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) og Regional 
forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 legges til grunn i planarbeidet og at 
vannmiljø tas inn som utredningsteam. 

I møte med kommunens vannområdekoordinator Jan Arvid Holmgren  xx.xx.2019  ble 
planforslaget vurdert i forhold til Regional forvaltningsplan for vannregionen Troms. 

Det konkluderes med at tiltaket medfører ikke noen form for forringelse av vannforekomster i 
området som omfattes av reguleringsplanen. 

 

9. RISIKOVURDERING 

9.1. Reguleringsplanen 
Det er foretatt en risikovurdering av Kjækan småbåthavn og hyttef elt, etter metode anbefalt av 
Fylkesmann i Troms. Vurderingen er gjort av sivark Geir Lyngsmark. Følgende koder i 
kontrollfeltet: OK= sjekket og i orden, UN= utredes nærmere i byggeprosessen, IA= ikke 
aktuelt i denne saken og SK= se kommentar. 

 

1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign. 
a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) (www.skrednett.no) IA 10.03.09 GL 
b) Flom http:// www .nve.no/  IA 10.03.09 GL 
c) Tidevann http:// www .math.uio.no/ tidepred/  SK 10.03.09 GL 
d) Radon http:// radon.nrpa.no/  IA 10.03.09 GL 
e) Værforhold (lokale fenomener) IA 10.03.09 GL 

2. Infrastruktur    

a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 
felt) 

SK, 10.03.09 GL 

b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/ kaianle gg, 
luftfart/ flyplass?) 

IA 10.03.09 GL 

c) Industri og næringsliv i nær miljøet/ næringskonflikter (farlig 
industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, propan og 
gass, syrer, avfallsdeponier/ fyllplasser, ) 

IA 10.03.09 GL 

d) Byggegrunn/ sigevann (forur enset grunn og sjøsedimenter) UN 10.03.09 GL 
3. Prosjektgitte forhold    

a) Utbyggingsrekkefølge IA 10.03.09 GL 
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 

fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/ transfor matorer). 
UN 10.03.09 GL 

c) Adgang til kollektivtrafikk IA 10.03.09 GL 
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 10.03.09 GL 
e) Reguleringsbestemmelser    

f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning – 
ajourføring av beredskapskart 

IA 10.03.09 GL 

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare 
(selve kilden og objekters plassering ved dette) 

UN 10.03.09 GL 

http://www.nve.no/
http://www.math.uio.no/tidepred/
http://radon.nrpa.no/
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h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler– autovern 
og gjerder 

UN 10.03.09 GL 

 
 
 
 
Kommentarer: 

 

1c. Tidevann. 
Ved utbygging og tiltak tilknyttet småbåthavn må nivå på tidevann vurderes og konsekvenser ved 
uvanlige tidevannsforhold utredes. 

 

2a. Kraftlinjer. 
I nordvestlig del av planområdet går kraftlinje over eiendommen. På naboeiendommen gbnr 31/ 
26 er plassert en transfor mator stasjon for lokal linje mot Kjækan. 

 
 

9.2. Geoteknisk vurdering. Risikovurdering. 
 
Vedrørende endringen: 
Som en del av risikovurderingen tilknyttet planlagt endring av reguleringsplanen er det 
utarbeidet geoteknisk vurdering tilknyttet eiendommen gbnr. 31/11 i Kjækan i 
Kvænangen. Vuderingen er beskrevte i rapport datert 06.03.2019 fra rådgivingsfirmaet 
Arktisk Geotek AS for tiltakshaver Trond Jensen med emnebetegnelsen “Geologi og 
geoteknikk”. 
Flølgende risiko-tema er vurdert i rapporten: 

 Geoteknisk vurdeing 
o Krav til sikkerhet 
o Områdeskredfare 
o Områdestabilitet 
o Skredfare i strandsonen 

 
Rapporten har følgende oppsummering: 
“I henhold til TEK17 vurderes områdestabiliteten for planlagt hyttetomt 1 og 2 som 
tilfredsstillende.  
Vurderingen forutsetter at planlagte hyttetomter gjennomføres i tråd med planlagt plassering 
på eiendom og hva som kommer fram i denne rapport. Det må gjøres opp en ny vurdering 
hvis ytterligere hyttetomter planlegges på eiendom 31/11.” 
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10. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

 
Figur 2 Plankart Kjækan småbåthavn og hytteområder. 

10.1. FORSLAG TIL AREALBRUK 
Denne beskrivelsen er knyttet til reguleringsplankart datert 08.08.2019  med tilhørende bestemmelser 
datert 10.03.2009, revidert 08.08.2019 

Reguleringsplanen er endret iht. denne planbeskrivelsen og endret plan er vist på plankart datert 
08.08.2019 

Arealdisponeringen er iht. til understående fig. 3 Arealtabell. 
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Arealtabell

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa)

1121 - Fritidsbebyggelse-frittliggende (9) 6,4

1588 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 3,4

1589 - Uthus/naust/badehus 0,6

1801 - Bolig/forretning 4,3

Sum areal denne kategori: 14,5

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa)

2011 - Kjøreveg (3) 0,9

2016 - Gangveg/gangareal (2) 0,7

2080 - Parkering (2) 1,0

Sum areal denne kategori: 2,7

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa)

3040 - Friområde (4) 8,6

Sum areal denne kategori: 8,6

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (daa)

5110 - Landbruksformål (2) 7,0

Sum areal denne kategori: 7,0

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone

Areal (daa)

6230 - Småbåthavn 6,3

Sum areal denne kategori: 6,3

Totalt alle kategorier:  39,1

1
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Figur 3 Arealtabell 

10.2. Bebyggelsesområder 
 Fritidsbebyggelse og hyttefelt er merket med BFF1, BFF2 , BFF3, BFF4 , BFF5, BFF6, BFF7, 
og BFF8 i planen. Disse tomtene skilles ut fra eiendommen, og selges som tomt til hytte eller 
fritidsbolig. 
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I planen er det avsatt et område som kombineres for boligformål og 
forretningsvirksomhet. I tilknytning til eksisterende bolighus er det planlagt et næringsbygg 
eller en garasje på branntomta til fjøset. Bolighuset må utbedres og bygges ut med tilbygg. I dette 
området settes det opp næringsbygg eller garasje. I dette området står det i dag et drivhus og 
uthus, som kan defineres som et næringsbygg. 
I det planlagte området for småbåthavn  BBS bygges det en servicebygg for småbåthavna, og 
opparbeides en parkeringsplass.  Tiltak i sjø VS omfatter utbygging av et naust på tidligere tomt i 
fjæra og utlegging av flytebrygge med 25- 30 båtplasser. 
Byggegrensen fra fylkesveien er 15 meter. 
 

Vedrørende endringen: 

Næringsbygg er pr. 2019 ferdig utbygd iht. opprinnelig reguleringsplan. 
Øvrige planlagte utbygninger unntatt planlagte utleiehytter er realisert iht. opprinnelig plan- 
 
 

10.2.1. Endring bebyggelse. Utleiehytter U1 og U2  til 
fritidsboliger BFF7 og BFF8. Justering tomtegrenser BFF1 
og BFF5 

 

Vedrørende endringen: 

Formålsområdene U1 og U2 i gjelden plan endres til formålet fritidsboliger betegnet BFF7 og 
BFF8. 

I forbindelse med endring av gjeldende og innvilgede dispensasjoner korrigeres tomtegrensene 
for tomten BFF1 , BFF3 og BFF5.  

 
 

10.3. Landbruksområder 
I planen er planlagte landbr uksområder merket med LL1 og  LL2. Disse områdene brukes i dag til 
bær- og grønnsaksproduksjon og gartnerivirksomhet, og er avsatt til samme 
formål i planen. En eventuell utvidelse av denne virksomheten gjøres utenfor planområdet i 
Hagen II. 
Strandsonen i området er avsatt som friluftsområde. I strandsonen skal det opparbeides en gangsti 
fra hyttefeltet og småbåthavna. Området gjøres på denne måten mer tilgjengelig for 
allmennheten, spesielt barn, eldre og funksjonshemmede. Friluftsområdet skal kunne brukes som 
rekreasjonsområde for skole, barnehager og andre.  
På gangstien blir det tilrettelagt en del naturlige stoppeplasser, som tilbålplass/ grillplass , 
sittebenk. Den verneverdige gammetufta vil bli sikret og skiltet/ merket. Friluftsområdet er 
merket i plankartet. Ubebygde/ uberørte områder i planområdet kan defineres som friarealer og 
grønt arealer, hvor den opprinnelige vegetasjonen ivaretas og beholdes. 
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Området for småbåthavn vil ikke begrense allmennhetens tilgang til strandsone, og området rundt 
anlegget defineres som friluftsområde. 
Vedrørende endringen: 
I tilknytning til områdene for nye hyttetomter BFF7 og BFF8 er avsatt areal for 
friluftsområde betegnet GF4. 

 

10.4. Samferdsel og infrastruktur 
 
Planlagte atkomst og parkeringsplass.  

 SKV1 - felles atkomst til parkeringsplassen til hyttefeltet. Parkeringsplassen ved avkjørsel P1 
lages i henhold til retningslinjer fra Statens vegvesen. Avkjørselen sees i sammenheng med 
avkjørselen til den gamle kjørevegen som benyttes til naboeiendommenes 
naust(adkomstrettighet) og plantefelt 1. Riktig stigningsforhold etableres og kravene for frisikt 
overholdes.  

SPA1 - parkering/ felles adkomst til bolighus, plantefelt 2, utleiehytter og naboeiendom 31/ 34. 
Eksisterende avkjørsel benyttes og utbedres. Det planlegges en parkeringsplass i området. 
Avkjørselen og parkeringsplassen lages i forhold til vegnormalen og kravene fra Statens 
vegvesen.  

SV – Felles adkomst til småbåthavn/ anlegg. Avkjørsel til eiendom 31/ 13 benyttes. Vei til 
småbåthavn lages på en gammel veirett på eiendommene 31/ 12 og 31/ 13. V egens bredde 
reguleres til 3,5 meter. Vegen lages fra fylkesveien til fjæra totalt ca. 30 meter, og det 
opparbeides en snu og parkeringsplass i området. Grunneiere har gitt tillatelse til bruk av 
eiendommen til dette formålet. Avkjørselen lages i henhold til krav og normer fra Statens 
vegvesen.  

Vedrørende endringen: Det anlegges ny parkeringsplass ved innkjøring fra fylkesvei 367 ved 
hyttetomtene BFF7 og BFF8.  

 

10.5. Fareområder 
I nordvestlig del av planområdet går kraftlinje over eiendommen. På naboeiendommen gbnr 31/ 
26 er plassert en transfor mator stasjon for lokal linje mot Kjækan 

 

 
10.6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 

10.6.1. Konsekvenser for miljø, helse og trivsel 
Tiltaket etablering av ny småbåthavn og ny næringsvirksomhet innen planområdet, kan bidra til 
fast bosetting, nye arbeidsplasser og økt tilbud til fastboende hyttebeboere og besøkende til 
Kvænangen og Kjækan. Etableringen vil bidra positivt til landbruksnæringen i området 
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ved tilbud om mer variert aktivitet tilknyttet landbruksnæringen og skape grunnlag for mer 
variert kultur- og næringsaktivitet. 

 

Utbygging av ny småbåthavn vil bidra til økt sikkerhet, bedre service, flere varierte fritidstilbud og 
generelt økt trivsel for både fastboende, hyttebeboere og besøkende til Kjækan. 



Prosjektet vil bidra til økt trafikk til felles avkjørsel til planområdet og mer trafikk langs fylkesveg 
367. 
Ved gjennomføring av planen vil det oppnås bedret tilg ang til strandområdet på eiendommen 
ved at det etableres gangsti langs strandområdet som for usettes åpen for allmennheten. 
Vedørende endringen: 
Ved endring fra næringsrettet utleiehytter med tilhørende servicebygg til to frittstående 
hyttetomter reduseres både kjørende og gående trafikk til området. 
Allmenhetens tilgang til strandområdet opprettholdes. 
Behovet for arbeidskraft tilknyttet utleievirksomheten reduseres. Økt behov for arbeidskraft 
vil skje ved utvikling av flere servicetilbud tilknyttet den øvrige drift av gården og 
servicebygg planlagt tilknyttet småbåtanlegget på land og sjø. 

 

10.6.2. Sol-/skygge-/vindforhold. 
Skygge fra nye bygninger vil ikke berøre boligbebyggelse eller annen bebyggelse i området. 

 

10.6.3. Arbeidsplasser 
Prosjektet vil kunne ha 5-6 arbeidsplasser tilknyttet drift og vedlikehold av småbåthavnen og 
tilhørende service behov, til drift og vedlikehold av utleiehytter og fritidsboliger både innfor 
planområdet og Kvænangsbotn som helhet. 

 

10.6.4. Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Vedrørende endringen: 
 
Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder. Kunnskapsgrunnlaget om 
naturverdiene i området er god, jf. naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8. 
Planområdet berører ingen viktige naturtyper.  at den samla belastningen på de berørte 
økosystemene, jf. nml § 10, ved utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være liten. Det 
er lagt  vektlagt at planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme til 
direkte anvendelse i denne saken. 
 
11. INNSPILL I PLANPROSESSEN 

Følgende innspill er registrert, vurdert og hensyn tatt i planen: 

 

11.1. OFFENTLIGE ETATER 
Sametinget i brev av 29.09.2008 varsler om registrert samiske gammetufter og behov for befaring av 
området. Sametinget har vært på befaring i juli 2009. 

 

Fylkemannen i Troms, Avd. Samfunnssikkerhet og beredskapsstaben, i brev av 18.09.2008 
vurderer hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap, og setter krav om vurdering av risiko 
områder. 
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Reindriftsforvaltningen Vest- Finnmark i brev av 06.10.2008 har ingen merknader til igangsatt 
planarbeid. 

 

Statens vegvesen i brev av 01.10.2008 ber om å få tilsendt planforslag når dette foreligger, og skisserer 
forhold som må taes med i reguleringsplanen. 

 

Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, i brev av 18.09.2008, varsler innsigelse mot bygging i 
100-meteres beltet langs sjøen. Fylkesmannen hevder at planlangt utbygging kan utføres andre 
steder enn i 100-meters beltet. 

 

Kystverket i Troms og Finnmark, brev av 23.09.2008 påpeker sin rolle som for valter av Havne og 
fravannsloven og at alle tiltak/ byggearbeider langs land og ut i sjø må i tillegg til Plan- og 
bygningsloven behandles etter Havne- og fravannsloven. Utover dette har Kystverket ingen 
merknader til planarbeidet. 

 

 
11.2. PRIVATE GRUNNEIER OG NABOER 

Kjækan og Kvænangsbotn Grendeutvalg, i brev av 22.09.2008; ser positivt på planer for ny 
småbåthavn og utleiehytter. Hyttefelt påstås å være i strid med kommuneplanen for Kjækan. Ber om at 
tidligere vedtak vedr. fritidsbebyggelse og vedtak vedr. boligområdet i Kjækan opprettholdes. 
 
Per Sandtrøen, Kjækan, brev av 20.09.2008; etterlyser bedre kart over området som skal reguleres. 
Påpeker  tinglyste rettigheter innen planområdet vedr. felles strandrett og beiterett, kommunens 
areaplan vedr. hyttebygging i boligområdet. Har ingen in innvendinger til utbygging av 
småbåthavn. 

 

Olaf Hunsdal og Randi J. Jenssen, brev av 06.09.2008; viser til tidligere brev av 12.01.2007. Ber 
om deres tilgang til sjøen ikke vanskeliggjøres og at deres bruksrettigheter til naust og båtplass 
ikke forringes. For øvrig har de som naboer ingen negative merknader til planen. 

 

 

11.3. OFFENTLIGE MØTE 
Grunneiere har arrangert et informasjonsmøte om reguleringsplanene, for naboer, grunneiere 
og andre interesserte. 

 

Informasjonsmøte om privatreguleringsplan for 31/ 11, 03.10.08 på Kjækan skole 

 

Tilstede: 
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Svein Tore Henriksen, Odd 
Pedersen, 

Marit Pedersen, Gunn 
Larsen, Eilif Andersen, 
Per Sandtrøen, Marit 
Kristiansen, Harry 
Kristiansen, Irgen 
Kristiansen, 

Terje Bolstad, leder for Rekbukta hyttevelforening Olaug 
Kristiansen, 

Geir Lyngsmark, arkitekt Trond 
Jensen, grunneier 31/ 11 

Anne Berit Bæhr, grunneier 31/ 11 

 

Grunneiere hadde invitert til et informasjonsmøte om planer for regulering av eiendom 31/11 i Kjækan. Grunneiere 
ønsket å få tilbakemelding om planene fra berørte naboer/ parter og innarbeide disse, så langt som mulig, allerede på 
dette tidspunktet i prosessen. 

 

Utbyggingsplanen er laget ut i fra de muligheter grunneierne ser på eiendommen, målet er å skape et næringsgrunnlag 
og dermed inntektsgrunnlag for familien. Grunneierne understreket at det er både en næringsmessig og finansiell 
sammenheng mellom hytteutbygging og småbåthavna.. Gården skal i fremtiden brukes som utgangspunkt for 
kombinasjonsdrift av jordbær/grønnsaksdyrking og gårds/kystturisme. 

Grunneierne trives i Kjækan og ønsker å skape arbeidsplasser for familien på gården. Det er derfor viktig å se helheten og 
sammenhengen i reguleringsplanen. 

 

Geir Lyngsmark er engasjert som arkitekt og konsulent i utarbeidelsen av reguleringsplanen, han informerte 
om planene, og la frem skisser. 

 

Kommentarer fra møtet til utbyggings- og reguleringsplanen: 

- Noen av de fremmøtte mente at dette dreier seg om 2 separate utbyggingsplaner - en plan for småbåthavn og en plan for 
hytteutbygging ging. Det er lettere for noen å forholde seg til utbyggingen av småbåthavn enn hytteutbyggingen. Det 
ble antydet at det ikke er anledning å byg ge hytter i området, med henvisning til kommunens arealplaner og tidligere 
praksis. 

 

- Det ble understreket at rettigheter til sjø og naust ska l beholdes. Dette er tinglyste rettigheter som ikke bør 
forringes. 
- Det ble stilt spørsmål om det er nødvendig å lage gangvei på strandsonen. Argumentet fra grunneiernes side er at de 
ønsker å åpne adkomst til stranda for allmennheten, både for skoleba rn og andre som ønsker å gå langs stranda. 

 

- Møtet anbefalte at den gamle veiretten på eiendomsgrensen mellom 31/ 12 og 31/ 13, skal benyttes som vei til 
småbåthavna. Grunneier eiendom 31/ 12 Odd Pedersen, åpnet for at det tegnes inn vei der, og lovte å ta saken opp med 
den andre grunneieren. Møtet mente at denne veien er en viktig forutsetning for havna. 

 

- Rekbukta hyttevelforening mente at det er et stort behov for en småbåthavn i Kjækan. De har tidligere samarbeidet 
med andre grunneiere for å dra i gang et slikt prosjekt, uten å lykkes. Rekbukta hyttevelforening har hatt en 
undersøkelse blant sine medlemmer om interessen for båthavn. 1/3 av medlemmene svarte på henvendelsen og de 
fleste var positiv til en slik utbygging. Hyttevelforeningen mente bl.a. på bakgrunn av denne undersøkelsen, at det er 
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grunnlag for småbåthavn, og støttet 
utbyggingsplanene. 

 

- De oppmøtte var glad for å bli infor mert om planene, og det virket som de fleste var positiv til utbyggings- og 
reguleringsplanene. De oppmøtte ønsket at utbyggingen av småbåthavna startes opp snarest, men det var forståelse 
for den økonomiske sammenheng mellom planer for hytteutbygging og 
småbåthavn. Det var stor enighet om at utbyggingen vil ha positive ringvirkninger for Kjækan området. Kjækan 03.10.08, 

Anne Berit Bæhr 
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11.4. Innspill og merknader ved varsel om oppstart av planarbeidet 
tilknyttet endring av reguleringsplanen. 

 

Vedrørende endringen: 

Varsel om endring av reguleringsplan ble foretatt ved to anledninger.  

Første gang ble naboer iht. naboliste fra Kvænangen kommune varslet om planlagt endring i brev av 
20.02.2019 med frist for tilbakemelding 18.03.2019.  

Ved forhåndskonferanse 09.04.2019 ble det påkrev varsling iht. plan- og bygningslovens krav til 
varsling.  

Varsel om oppstart av planarbeidet ble gjort ved varsel i understående brev av 15.04.2019 , ved 
annonse i avisa Framtid i Nord og informasjon på Kvænangen kommunes nettside. 
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Figur 4 Brev varsel om oppstart planarbeidet side 1 
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Figur 5 Brev varsel om oppstart planarbeidet side 2 
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Figur 6 Brev om varsel om oppstart planarbeid side 3 
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Ved fristen utløp 20.05.2019 var følgende innspill og merknader registrert, til sammen 10 innspill / 
merknader. 

Nr. Innspill /merknad Planleggers 
kommentar 

1 Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Brev av 28.03.2019. 

 
 
 
 

Merknaden tas 
til etterretning. 
 
Merk brev av 
06.06.2019 
vedr. gjelden 
innspill til 
varslingen. 
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 12 

2 Sametinget . Brev av 15.05.2019 
 

 
 
 

Vedr. befaring: 
E-post fra 
Sametinget 
datert 
21.05.2019 
informeres det 
om befaring 
gjennomføres 
uten kostnader 
for tiltakshaver. 
Det foretas en 
kontroll-
befaring som 
følge av 
manglende 
rapport fra 
befaring 
gjennomført i 
2009. Tiltak på 
eiendommen 
kan ikke starte 
før området er 
kontrollbefart. 
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3 Kjækan og Kvænangsbotn grendeutvalg. Brev av 15.mai 2019 
 
 

 
 

Vedrørende 
gjennomføring 
av gjeldende 
plan: Det er 
ikke registrert 
tiltak innen 
gjeldende plan 
som ikke er i 
henhold til 
planen. 
 
Vedr. tiltak i 
strandsonen: 
Planlagt 
endring anses 
ikke å endre 
gjelden 
plansituasjon i 
strandsonen. 
 
Vedr. natur og 
miljø: 
Planlagt 
endring anses å 
skape mindre 
belastning på 
natur og miljø 
en gjelden 
næringsformål i 
gjeldende plan. 
 
Vedr. hensyn til 
jordvern: 
Endringen 
berører i 
hovedsak areal 
som i dag 
brukes som veg 
eller parkering 
og  ikke areal 
som er dyrket 
eller er 
dyrkbar. 
 
Vedr. bygging i 
strandsonen: 
Planlagt 
endring 
forutsetter 
ingen bygging 
eller tiltak i 
strandsonen. 
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Merknad fra 
Kjækan og 
Kvænangsbotn 
grendeutvalg 
anses ikke å 
påvise forhold 
som er til 
hindring for å 
gjennomføre 
planlagt 
endring av 
gjeldene 
reguleringsplan
. 
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4 Direktoratet for mineralforvaltning. Brev av 20.05.2019 

 

Merknaden tas 
til etterretning. 
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5 Fiskeridirektoratet. Region Nord. Brev av 23.05.2019 
 
 
 

  
 

Merknaden tas 
til etterretning. 
Planlagt 
endring berører 
ikke areal 
regulert til 
småbåthavn og 
adkomsten til 
småbåthavna. 
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 22 

6 Brev fra Oddvar Pedersen, Kjækan. Brev av 15.03.2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merknaden tas 
til etterretning. 
Det anses ikke 
at merknaden 
påviser forhold 
som ikke er 
utredet og 
beskrevet i 
plan-
beskrivelsen. 
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7 Brev fra Per I. Sandtrøen. E-post/brev av 18.03.2019 
 

 

 
Figur 7 Brev fra Per Sandtrøen side 1 
 

Merknaden tas 
til etterretning. 
Planlagt 
endring anses å 
medføre bl.a 
mindre trafikk 
til området og 
dermed mindre 
ulemper for 
naboer og 
beboere i 
området. 
 
Planlagt 
endring anses 
ikke å berøre 
strandsonen 
eller 
småbåthavnen. 
 
Planlagt 
endring anse 
ikke å endre de 
privatrettslig 
forhold 
tilknyttet 
planen. 
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Figur 8 Brev fra Per Sandtrøne side 2 
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 Uttalelsene fra Troms fylkeskommune. Brev datert 08.03.2019. 
 

 
 

Merknaden tas 
til etterretning 
og er tatt 
hensyn til i 
planforslaget. 
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 27 

9 E-post fra Wenche Oliva Berg datert 07.03.2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merknaden tas 
til etterretning 
og er bemerket 
i plan-
beskrivelsen 
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10 E-post fra Harry Kristiansen datert 14.03.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merknaden tas 
til etterretning. 
 
Forhold som 
innsyn og 
nærhet til 
naboer tas 
hensyn til ved 
søknad om 
byggetillatelse 
og plan- og 
bygningsloven. 
 
Det anses ikke 
at merknaden 
beskriver 
forhold som er 
i strid med 
overordnet 
plan 
(arealplanen) 
eller forhold 
som ikke er 
avklart i 
gjeldende plan. 
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11 Uttalelse fra Statens vegvesen datert 15.03.2019. 
 

 
 
 
 

Merknaden tas 
til etterretning. 
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Beskrivelse slutt.
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SAMMENDRAG 

Tiltakshaver Trond Jensen planlegger å legge til rette for salg av to hyttetomter på deler av eiendom 

gbnr. 31/11 i Kjækan, Kvænangen kommune. Hyttetomtene er regulert som utleiehytter i 

reguleringsplanen «Kjækan småbåthavn og hyttefelt». Hyttetomtene ønskes nå omregulert med hensyn 

på salg av hyttetomt. 

Arktisk Geotek AS er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk vurdering for planlagt 

omregulering. Grunnlaget for den geotekniske vurderingen er basert på feltobservasjoner og kartdata. 

Foreliggende rapport er en vurdering knyttet til risiko for utvikling av kvikkleireskred. Forhold som er 

knyttet til fundamentering og byggetekniske konstruksjoner av planlagte byggetiltak er ikke vurdert. 

Prosjektområdet domineres av fjell i dagen eller grunt til fjell (løsmassedekke ca. <1 m). Det er 

dermed ikke fare for at prosjektområde er et løsneområde for utvikling til et potensielt områdeskred. 

Områdestabiliteten for de to hyttetomtene er vurdert som tilfredsstillende på bakgrunn av: 

• Liten risiko for at planlagte hyttetomter skal bli berørt av leirskred fra omkringliggende områder. 

• Ikke risiko at det skal oppstå initialskred med påfølgende områdeskred i byggeområde. 

• Ikke risiko for at aktiv erosjon/elv kan forplante seg inn i byggeområde og forårsake skred. 

• Observasjonsposter ved lokaliteter: lite løsmasser (<1 m) og hyppige fjellblotninger. 

Det gjøres oppmerksom på at i forbindelse med framtidige byggetiltak nord for fylkesvei (utenfor 

prosjektområde) må det gjøres grunnundersøkelser i forkant for å utrede grunnforholdene nærmere. Et 

byggetiltak i fremtiden skal forhindres/forebygges dersom planlagte hyttetomter kan ligge innenfor en 

mulig utløpssone. På nåværende tidspunkt er det ikke fare for at hyttetomtene blir påvirket av områder 

utenfor prosjektområde. 

I aktuelt prosjektområde er det ikke planlagt anleggsaktivitet i strandsonen. Strandsonen er klart 

definert i forhold til hyttetomtene. Det er glattskurt berg i dagen som avgrenser fjæresonen til de 

respektive hyttetomtene. Det presiseres likevel for framtid byggeaktivitet at det ikke tillates noen form 

for utfylling i fjæresonen retning sjø før grunnforholdene utredes nærmere.    

I henhold til TEK17 vurderes områdestabiliteten for planlagt hyttetomt 1 og 2 som tilfredsstillende. 

Vurderingen forutsetter at planlagte hyttetomter gjennomføres i tråd med planlagt plassering på 

eiendom og hva som kommer fram i denne rapport. Det må gjøres opp en ny vurdering hvis ytterligere 

hyttetomter planlegges på eiendom 31/11. 
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1. Innledning 

Tiltakshaver Trond Jensen planlegger å legge til rette for salg av to hyttetomter på deler av 

eiendom gbnr. 31/11 i Kjækan, Kvænangen kommune. Hyttetomtene er regulert som 

utleiehytter i reguleringsplanen «Kjækan småbåthavn og hyttefelt». Hyttetomtene ønskes nå 

omregulert med hensyn på salg av hyttetomt. Arktisk Geotek AS er engasjert som rådgivende 

instans innen geoteknisk vurdering for planlagt omregulering. 

Det kreves en faglig vurdering i forhold til NVEs veileder (ref. /1/). Foreliggende rapport vil 

konkludere om det er tilfredsstillende grunnforhold og områdestabilitet i henhold til gitte krav 

i TEK17 (ref. /2/).  

 

2. Områdebeskrivelse 

Eiendom gbnr. 31/11 ligger i Kjækan, Kvænangen kommune. Planlagte hyttetomter er 

lokalisert øst på eiendommen og sør for fylkesvei 367 (se figur 1). 

Hyttetomtene er navngitt som U1 og U2 i nåværende reguleringsplan (utleiehytter), men er i 

omreguleringen navngitt som H7 og H8. Til sammen omfatter hyttetomtene et areal på ca. 2 

daa. 

Heretter vil henvisning til hyttetomt i denne rapport bli omtalt som hyttetomt 1 og hyttetomt 

2. Se markering i kart på figur 1. 

Hyttetomt 1 er plassert like sør for innkjørsel/parkeringsplass ved fylkesvei. Hyttetomten er 

grensende mot fritidsbolig i øst på eiendom gbnr. 34/31 og skiller hyttetomt 2 ved en planlagt 

kjørevei som går i en sørøstlig-nordvestlig retning fra fylkesvei til strandsonen. Hyttetomt 2 

befinner seg like sørvest for hyttetomt 1, og går ovenfor naustbygg ved strandsonen og 

strekker seg mot hoved-hytta til tiltakshaver i vest. Tomt 1 er delvis jorddekt og impediment. 

Tomt 2 er delvis skogdekt.  
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Figur 1: Oversiktskart over Kjækan (A) og over eiendom gbnr.31/11 (B) med omtrentlig plassering av planlagte 

hyttetomter. Modifisert fra hoydedata.no og NVE Atlas. 
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3. Utførte undersøkelser 

3.1. Tidligere grunnundersøkelser 

Det er ikke kjent at det tidligere er utført grunnundersøkelser i området. Det er heller ikke 

historikk med skredhendelser i området (skrednett.no). Det er ikke tidligere kartlagt eller 

påvist kvikkleire i område ved planlagt prosjektområde eller i områder i nærhet som kan 

påvirke planlagt byggetiltak. 

 

3.2. Befaring 

Figur 2: Ortofoto med posisjoner over planlagte hyttetomter og lokaliteter. Modifisert fra hoydedata.no. 
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Befaring gir en oversikt over lokale forhold som har betydning for avgrensning av mulige 

løsneområder og utløpsområder, planlegging av evt. grunnundersøkelser og evt. avkrefte 

muligheter for utvikling av områdeskred. 

Arktisk Geotek AS med to geologer utførte den 20.02.2019 en befaring av planlagte 

hyttetomter. Været var delvis overskyet og ca. -8 grader celsius. Område bar preg av et tynt 

og løst snødekke, men etter avtale med tiltakshaver ble det bestemt at befaringen i første 

omgang skulle gjennomføres uten gravemaskin/borerigg. Prosjektområde er beskrevet med 

lokaliteter/observasjonsposter fra A-H. Oversikt over beskrevne lokaliteter ses i figur 2. 

 

Lokalitet A: 

Like øst for «hovedhytta» er det bart fjell i dagen. Hovedhytta er fundamentert direkte på fjell. 

Fjellet blir dekt av tynnere vegetasjon østover mot planlagt hyttetomt 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Lokalitet A. Hovedhytta fundamentert 

på fjell i dagen. Foto: Arktisk Geotek AS. 

 

Lokalitet B og C: 

Nede ved strandsonen sør for hovedhytta og sør for hyttetomt 2 er terrenget tydelig preget 

med blottet svaberg (glattskurt fjell). 
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Figur 4: Oversikt over fjell i dagen ved strandsonen ved lokalitet C. I forgrunnen ses plassering av hyttetomt 2. 

Foto: Arktisk Geotek AS. 

 

Figur 5: Oversikt fra sjø over lokalitet A, B og C om sommeren. Dominerende fjell i dagen. Foto: Privat. 

 

Lokalitet D: 

Sentralt på tiltenkt hyttetomt 2 foretok vi en stikkprøve i bunnen av en skråning. Omtrent 10 

cm humusdekke ble fjernet før glattskurt fjell ble påtruffet. Fjellet antas å følge skråning 

retning nord og øst. Se figur 6.  
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Figur 6: Oversikt over lokalitet D på hyttetomt 2 (A). Tynt humusdekke (ca 10 cm) over dominerende fjell (B). 

Foto: Arktisk Geotek AS. 

Lokalitet E: 

På østlige side av hyttetomt 2 ble det observert blottet fjell/blokkmateriale i overkant av 

skråning som ble identifisert på figur 6.  

Figur 7: Oversikt over lokalitet E lokalisert på den østlige 

side av hyttetomt 2. Fjell i dagen ved enten større 

blokkmateriale eller fast berggrunn. Foto: Arktisk Geotek 

AS. 
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Lokalitet F: 

For hyttetomt 1 er terrengkurven stort sett den samme som hyttetomt 2, bare at hyttetomt 1 

preges av mindre vegetasjon. Det ble foretatt en stikkprøve i nedre del av hyttetomt 1 

(lokalitet F). Område bar preg av mose og is på glattskurt overflate. Sikker fjellobservasjon 

ble derfor ikke gjort, men høyst sannsynlig fjell like under mose og is. Se figur 8. 

Lokalitet G: 

Lokalitet G befinner seg langs den nordlige del av hyttetomt 1. En telefonstolpe er boltet og 

bardunert på fast fjell i dagen. Se figur 9. 

Lokalitet H: 

Morenelandskap nord for fylkesvei. Identifisert blokkmateriale. Se figur 10. 

Figur 8: Oversikt 

over lokalitet F 

lokalisert langs den 

sørlige del av 

hyttetomt 1. Lite 

løsmassedekke. Foto: 

Arktisk Geotek AS. 
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Figur 9: Lokalitet G er lokalisert langs den 

nordlige del av hyttetomt 1. På bildet ser en 

bardun fra telefonstolpe boltet fast i fjell i dagen. 

Foto: Arktisk Geotek AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Lokalitet H nord for 

fylkesvei og prosjektområde. 

Blokkmateriale i forgrunnen. 

Foto: Arktisk Geotek AS. 
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På bakgrunn av befaring ble det konkludert at det ikke var nødvendig med ytterligere 

grunnundersøkelser i område da befaringen ga grunnlag for å gi en geoteknisk vurdering. 

 

3.3. Kartlegging  

Hyttetomt 1 befinner på ca. 12 moh. og hyttetomt 2 befinner seg på ca. 6 moh. Terrenget 

karakteriseres ved at fra strandsonen, sett oppover mot fylkesvei, er det jevnt hellende 

topografi brutt av noen berghyller/platå som kan gjenspeile de identifiserte fjellpartiene med 

glattskurt berg. Prosjektområde har en gjennomsnittlig helning fra strandsonen til 

parkeringsplass på ca. 1:4 og er således et utgangspunkt for utvikling av skred. 

I prosjektområde indikerer NGUs løsmassekart et sammenhengende dekke av marin 

strandavsetning (figur 11). Kjækanelva med sitt utløp i øst har dannet og formet et fluvialt 

delta, mens i vest langs strandsonen består løsmassedekke av mer usammenhengende strand-, 

hav og fjordavsetninger og hyppige fjellblotninger. Temalaget «mulighet for marin leire» 

tilsier at det planlagte hytteområde har «stor» mulighet for marin leire. Like ovenfor 

hytteområde er det dominerende morenemateriale med «liten» mulighet for marin leire. 

 

Figur 11: NGU løsmassekart inkludert modellert marin grense (MG) over Kjækan. Sirkulert omriss viser 

posisjon for planlagt hyttetomter. Modifisert fra geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ 
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På bakgrunn av befaring (kap. 3.2.) kan vi mer presist kartlegge de stedegne løsmassene. 

Prosjektområde domineres med fjell i dagen og ellers er det grunt til fjell (løsmassedekke <1 

m). Dette fremkommer av beskrevne lokaliteter og kan også i stor grad registreres gjennom 

ortofoto (se figur 2).  

Det er observert lite til fraværende erosjon i prosjektområde. Dominerende fjell i dagen og 

ingen vannførende bekker/elver gjør at område ikke er utsatt mot erosjon. Fra tidligere er 

område preget av lite terrenginngrep. Nord for hyttetomt 2 er det etablert et mindre 

jordbærland og nord for hyttetomt 1 er det etablert en innkjørsel ned til hovedhytta med 

parkeringsplass. Mellom hyttetomtene går det en mindre kjørevei ned mot strandsonen. Ingen 

av terrenginngrepene har påvirket prosjektområde i negativ grad. 

 

4. Geoteknisk vurdering 

Foreliggende rapport er en vurdering knyttet til risiko for utvikling av kvikkleireskred. 

Forhold som er knyttet til fundamentering og byggetekniske konstruksjoner av planlagte 

byggetiltak er ikke vurdert. Dette forutsettes gjennomført av tiltakshaver/entreprenør. 

Grunnlaget for den geotekniske vurderingen er basert på feltobservasjoner og kartdata. NVE 

arbeider med å oppdatere og revidere gjeldende veileder og har et høringsdokument ute på 

høring frem til 29. mars 2019 (ref./3/). Hensynet til oppdatert veileder er ivaretatt. 

 

4.1. Krav til sikkerhet 

Det er et krav til sikker byggegrunn (pbl. §28-1). I henhold til TEK17 § 7-1(1) skal byggverk 

plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller 

vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger (flom og skred). For alle planer og tiltak under marin 

grense bør faren for områdeskred vurderes i henhold til krav i TEK17 § 7-3. 

NVEs veileder (ref. /1/ - tabell 5.2 og ref./3/ - tabell 3.2) er lagt til grunn for vurdering av 

tiltakskategori. Det planlagte tiltaket vurderes å være i tiltakskategori K3 (medfører tilflytting 

av personer med inntil to boenheter, begrenset personopphold eller tiltak med stor verdi 

(utover tiltak i K0-K2)). 
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Prosjektområde og/eller nærliggende områder ligger ikke innenfor en kartlagt faresone. 

Dersom område vurderes til å være en faresone med sprøbruddmaterialer må sikkerhetskrav 

dokumenteres (ref./1/ - tabell 5.2 og ref./3/ - tabell 3.3). 

 

4.2. Områdeskredfare 

Terrenget for planlagt prosjektområde gir ingen tegn til renner, sig, glidninger eller annen 

tidligere skredaktivitet. Det finnes heller ingen karakteristiske skredformer som er vanlige å 

finne i leirrike områder, slik som raviner. Fokuset for potensielle løsne- og utløpsområder blir 

relatert til område ved fylkesvei og strandsone. 

Slik det fremkommer av befaring domineres fjell i dagen eller grunt til fjell (løsmassedekke 

ca. <1 m). Det er dermed ikke fare for at prosjektområde er et løsneområde for utvikling til et 

potensielt områdeskred. Det betyr at arealer som omfatter de jordmasser som blir med i eller 

«forsvinner» i skredet er ikke-eksisterende i prosjektområde (løsneområde). Derimot må det 

vurderes om prosjektområde består av arealer der skredmasser kan avsettes (om 

prosjektområde befinner seg i en utløpsområde). 

Med bakgrunn i observert løsmassedekke kan vi konkludere at skredmekanismer som 

overflateglidning, retrogressive skred, rotasjonsskred, flakskred eller flyteskred ikke vil 

initiere i det aktuelle prosjektområde. 

Ovenfor hyttetomt 1 er det etablert innkjørsel fra fylkesvei med en liten parkeringsplass. 

Massene som domineres er friksjonsmasser over fjell. Videre nord for fylkesvei domineres 

faste moreneavsetninger (også friksjonsmasser) på fjell og det det vurderes som liten 

sannsynlighet for at løsmassene består av dominerende marin leire. Planlagte byggetiltak vil 

ikke påvirke løsmassene ovenfor fylkesvei. 

Til orientering vil bratte skråninger kunne medføre lokale utglidninger av friksjonsmasser, der 

sand og grus har en gjennomsnittligfriksjonsvinkel på 35-50°. Dominerende sand og grus kan 

gi grunne bruddflater, og sannsynligheten øker hvor det påføres vektbelastninger og har 

mangelfull tilrettelagt drenering. Slike lokale skred kan utløses av både menneskelig inngrep 

og naturlige prosesser. Eksempel: grave eller fyllingsarbeid, endring av poretrykk, 

grunnvannstrømning og erosjon fra overvann. 
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4.2.1. Områdestabilitet 

Prosjektområde vurderes til å ikke være i et område med fare for områdeskred, og 

sikkerhetskrav i henhold til kap. 4.1 trenger ikke å dokumenteres ytterligere. 

Områdestabiliteten for de to hyttetomtene er vurdert som tilfredsstillende på bakgrunn av: 

• Liten risiko for at planlagte hyttetomter skal bli berørt av leirskred fra omkringliggende områder. 

• Ikke risiko at det skal oppstå initialskred med påfølgende områdeskred i byggeområde. 

• Ikke risiko for at aktiv erosjon/elv kan forplante seg inn i byggeområde og forårsake skred. 

• Observasjonsposter ved lokaliteter: lite løsmasser (<1 m) og hyppige fjellblotninger. 

På et generelt grunnlag opplyses følgende: 

• Innhold av organisk materiale (humus) i løsmassene på overflaten vil føre til volumreduksjon og med 

tiden gi setningsskader. Fundamentering på slike masser frarådes. 

• Dersom det påtreffes lokale forskjeller med finkornet materiale under grunnarbeid bør massene bli 

fjernet og evt. erstattet med komprimerte stein/grusmasser dersom ikke fjell påtreffes i relevant 

fundamenteringsdybde. 

• Om nødvendig ta hensyn til lokale forskjeller av finkornet materiale (telefarlig) i forbindelse med frost-

/markisolasjon. 

• Dreneringstiltak må vurderes opptil enhver situasjon der det er behov for å redusere 

porevann/grunnvann. 

• På generelt grunnlag bes det om å vise aktsomhet til lokale variasjoner dersom oppbløtte masser oppstår 

under grunnarbeid. Finkornet materiale har egenskaper som er erosjonsømfintlige og kan resultere i 

overflateerosjon og teleutglidning. 

Det gjøres oppmerksom at i forbindelse med framtidige byggetiltak nord for fylkesvei 

(utenfor prosjektområde) må det gjøres grunnundersøkelser i forkant for å utrede 

grunnforholdene nærmere. Et byggetiltak i fremtiden skal forhindres/forebygges dersom 

planlagte hyttetomter kan ligge innenfor en mulig utløpssone. På nåværende tidspunkt er det 

ikke fare for at hyttetomtene blir påvirket av områder utenfor prosjektområde. 

 

4.3. Skredfare i strandsonen 

Mange av områdeskredene i Norge går i strandsonen og vanligst er klassiske 

kvikkleireskred/retrogressive skred. Erfaring viser at mange skred i strandsonen er direkte 

utløst eller sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Moderne eksempler på dette har vi fra 

Nord-Troms, som Lyngen (2010) og Sørkjosen (2015). 
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Omtrent 68% av skredene som oppstår i strandsonen er relatert til bukter og viker. Resten av 

tilfellene har skredene blitt utløst langs en fjordside eller tilknytning til et delta.  

For utredning av skredfare i strandsonen må en ha kunnskap om planlagt anleggsarbeid, 

geologi og grunnforhold, terrengforhold, nedbør og erosjonsforhold. I aktuelt prosjektområde 

er det ikke planlagt anleggsaktivitet i strandsonen.  Strandsonen er klart definert i forhold til 

hyttetomtene. Det er glattskurt berg i dagen som avgrenser fjæresonen til de respektive 

hyttetomtene. 

Det presiseres likevel for framtid byggeaktivitet at det ikke tillates noen form for utfylling i 

fjæresonen retning sjø før grunnforholdene utredes nærmere.    

 

5. Oppsummering 

I henhold til TEK17 vurderes områdestabiliteten for planlagt hyttetomt 1 og 2 som 

tilfredsstillende. 

Vurderingen forutsetter at planlagte hyttetomter gjennomføres i tråd med planlagt plassering 

på eiendom og hva som kommer fram i denne rapport. Det må gjøres opp en ny vurdering 

hvis ytterligere hyttetomter planlegges på eiendom 31/11. 

 

6. Referanser 

Ref. /1/ NVE (2014): Sikkerhet mot kvikkeleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper. NVE veileder 7-2014 

Ref./2/ TEK17: Byggteknisk forskrift. Kapittel 7- Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

Ref./3/NVE (2019): Sikkerhet mot kvikkleireskred.  Vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper. NVE høringsdokument 3-2019. Revisjon av NVE veileder 7-2014 
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Reglement for kommunal vaskestasjon på Burfjord industrikai 

Henvisning til lovverk: 
 
Retningslinjer for utvikling, salg og utleie av næringsarealer i Kvænangen kommune, vedtatt av 
kommunestyret den 26.04.2017 i sak 27/17. 

Vedlegg 
1 Utkast til reglement for kommunal vaskestasjon på Burfjord industrikai 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet godkjenner reglementet for kommunal vaskestasjon på Burfjord Industrikai.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommunestyre vedtok i sak 25/10 å bevilge midler til tilrettelegging for kommunal 
vaskestasjon på Burfjord Industrikai.  Kvænangen kommune har i flere år hatt en vaskeplass på 
indsutrikaia, men den vært tilrettelagt og leid ut kun til en aktør.  Kvænangen kommune har fått 
forespørsler fra andre som også ønsker seg å benytte seg av tilbudet. Ombygging og 
tilrettelegging for utleie til flere aktører er gjennomført sommeren 2019. Drift og utleie av 
vaskestasjonen skal utføres av Kvænangen Kommune ved Næring, utvikling og teknisk etat 
(NUT). Utleie av kommunale næringsarealer og eiendom reguleres av Retningslinjer for 
utvikling, salg og utleie av næringsarealer i Kvænangen kommune, vedtatt av kommunestyret 
den 26.04.2017 i sak 27/17.  
 
Administrasjonssjefen har utarbeidet forslag til retningslinjer for utleie av vaskestasjonen. 
Retningslinjene tar for seg formål og bruk. I henhold til retningslinjer for utvikling, salg og 
utleie av næringsarealer, legges det legges opptil kort- og langtidsutleie etter selvkost prinsipp, 
pkt. 7.1.  Det betyr at utleieinntekter skal dekke utgifter. Leiepris reguleres i forbindelse med 
årlig budsjettbehandling, og godkjennes i det kommunale gebyrregulativet.  
 



Fastsetting av leiepris for kommunale anlegg er delegert til formannskapet jmf. Pkt 5 i  
retningslinjer for utvikling, salg og utleie av næringsarealer i Kvænangen kommune.  
 
 
 
 
 

Vurdering 
Vaskestasjonen består av et service bygg med vannuttak, strømuttak, høytrykkspyler og 
støvsuger, samt at det i tilknytning til anlegget er en slamskiller. Bygget er låst, og for å få 
tilgang til nøkkelbrikke må leieavtale og kvittering for betalt leie fremvises. Det legges opp til 
korttidsleie – betaling hver gang man bruker anlegget eller langtidsleie med leieavtale for 6 
mnd. eller 12 mnd. Det lages bruksregler for vaskestasjonen. Disse gjøres tilgjengelig for 
leietakere ved henting av nøkkel og på kommunens hjemmesider.  
 
 
Det var i infrastrukturbudsjettet bevilget 150 000,-  til vaskestasjon på Burfjord industrikai. 
Disse to investeringene har fått et ansvarsområde i regnskapet 751.  
Av årets budsjettmidler (2019) er det kontert kr. 110 436,00  til dette anlegget. I tillegg kommer 
det kostnadet til et låssystem til servicebygget.   
 
Årlige utgifter til strøm, vann, forsikring, tømming av slamskiller, oppfølging og avskriving 
stipuleres til kr. 35 000,-  i året. Langtidsleie faktures fra kommunen, en gang leie betales med 
vipps eller kort 

Ved opprettelsen er det foreslått følgende leiepriser: 

1 år- 12 mnd. kr. 6000,- 
6 mnd. – kr. 3000,- 
En gang – kr. 500,- 

Disse leieprisene forutsetter 5-6 langtidsavtaler, samt 20-10 korttidsleier for å dekke stipulerte 
utgifter. Administrasjonssjefen vurderer at dette er realistiske mål. Administrasjonssjefen 
foreslår at leiepriser evalueres og reguleres årlig i budsjettbehandling, og fastsettes i kommunens 
gebyrregulativer.  

 
Den kommunale vaskestasjonen skal være et supplement til allerede etablerte vaskemuligheter, 
og skal ikke komme i konkurranse med disse. Denne vaskestasjonen er tilrettelagt for store biler 
og annet utstyr som ikke får plass i en vaskehall.   
 
Administrasjonssjefen anbefaler at formannskapet godkjenner reglementet for vaskestasjonen.  



Reglement for utleie av kommunal vaskestasjon på Burfjord 
industrikai  
(vedtatt av Kvænangen formannskap i sak         /       den    )  

 

1. Definisjoner  
Kvænangen kommune har etablert en kommunal vaskestasjon på Burfjord Industrikai. 
Vaskeplassen består av et servicebygg med installasjoner, samt en oppstillings/vaskeplass 
med slamskiller og avløp. Annet tilgjengelig utstyr høytrykksspyler og støvsuger vil være 
tilgjengelig for leietakere Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av plassen. 
Driftsutgifter dekkes inn med leieinntekter.  
 

Reglementet er laget i henhold til Retningslinjer for utvikling, salg og utleie av næringsarealer 
i Kvænangen kommune, vedtatt av kommunestyret den 26.04.2017 i sak 27/17. 

 
2. Formål  

Vaskeplassen leies ut til næringsaktører og private til vasking av store kjøretøy og/eller båter.  
Leievirksomheten skal være et supplement til allerede eksisterende vaskemuligheter og skal 
ikke komme i konkurranse med private og andre som driver med slik virksomhet.   
 
 

3. Utleie  
Vaskestasjon leies ut mot avgift. Det kan inngås leieavtale for 1 år, ½ år eller for en gang. Ved 
innbetalt leie, får leietaker nøkkelkort og tilgang til vaskeplassen for den perioden avgiften er 
betalt for.   
 
 

4. Leiepris  
Leiepris bestemmes og reguleres av formannskapet. Leieprisene innarbeides i kommunens 
gebyrregulativ. Gjeldende leiepris finnes til enhver tid i kommunens gebyrregulativ.  
 
Ved opprettelsen vedtar Kvænangen kommune følgende leiepriser:  

 1 år- 12 mnd.  kr. 6000,-  

              6 mnd.  – kr. 3000,-  

 En gang – kr. 500,-  

 

5. Bruksregler  
Bruksregler for Vaskeplassen henges opp som oppslag og gjøres tilgengelig på kommunens 
hjemmesider for leietakere. Leietakere forpliktes å følge disse reglene.  
 

6. Ikrafttredelse  

Reglementet trer i kraft med vedtak i formannskapet. 
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Endring i selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Troms 

Administrasjonssjefens innstilling 
Foreliggende utkast til selskapsavtale godkjennes.  
 
Saksopplysninger 
Viser til henvendelse fra Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) om endringer i eierstrukturen 
som gjør at selskapsavtalens §§ 1 og 5 må oppdateres. Dette må godkjennes i kommunestyrene i 
alle deltakerkommunene.  
Vurdering  
Dette er en kurant endring som ikke får noen innvirkning for oss.  
Vedlagt følger brev fra IKAT datert 25.10.19.
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Vår ref: Deres ref. Dato

A 010 Sak 2019/274 25.10.19

Alle deltakere  i  interkommunalt arkiv Troms iKS

GODKIENNING  AV  ENDRET SELSKAPSAVTALE

Som følge av kommunesammenslåinger og endringer i vår eierstruktur, må § 1 og § 5 i vår

selskapsavtaie oppdateres.

Etter bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper må alle endringer som gjelder endringer i

antall deltakere og eierandeler godkjennes gjennom vedtak i kommunestvret/fylkestinget, og

signeres av rådmannen/fylkesrådrnannen.

Både melding om vedtak og signert selska psavtale oversendes oss for registrering i

Brønnøysundregisteret. Vi mottar gjerne dokumentene via altinn eller digipost.

Med vennlig hilsen

Arkiv Troms

ilde Elvine nå

arkivsjef

Postadresse Arkiv Troms, Postboks 6315 Langnes, 9293 TROMSØ E-post post@arkivtroms.no

Besøksadresse Huginba kken 18, Breivika Telefon 941 74 170 Org.nr. 989 532 960 Nettside www.arkivtroms.no



Selskapsavtale for Interkommunalt

arkiv Troms IKS

§ 1  Navn

Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov

om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen, kommunene og

interkommunale selskap i Troms kan etter loven være deltakere i selskapet.

Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv Troms IKS. Til daglig brukes betegnelsen Arkiv

Troms.

Selskapet har følgende deltakere fra og med  1.1.2020:

1. Balsfjord kommune 11. Lyngen kommune

2. Bardu kommune 12. Målselv kommune

3. Dyrøy kommune 13. Nordreisa kommune

4. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 14. Salangen kommune
Kaivounon komuuni 15.  Senja kommune

5.  Gratangen kommune 16.  Skjervøy kommune

6.  Ibestad kommune 17.  Storfjord kommune Omasvuona suohkan

7.  Karlsøy kommune Omasvuonon kunta

8.  Kvæfjord kommune 18.  Sørreisa kommune

9.  Kvænangen kommune 19.  Tjeldsund kommune

10.  Lavangen kommune Loabága suohkan 20. Troms og Finnmark fylkeskommune

§2 Rettslig status

Selskapet er eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal registreres i

Foretaksregistret.

§3  Hovedkontor

Selskapet har hovedkontor i Tromsø kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde

1.  Selskapet skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og

sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig

virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens  §  6).

2. Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd. Tjenestene

er som følger:
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3.

4.

5.

6.

0 Informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot

0 Tilsyn med at arkivrutiner og arkivlokaler er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter

og annet regelverk

0 Ordning og katalogisering av deltakernes eldre arkiv

0 Bistand i arkivplanlegging og utarbeiding av standard arkivplan

0 Kurs og andre opplæringstiltak, som hospitering og veiledning på arbeidsplassen

0 Sikring av personregistre

Arkivet skal drive faglig utviklingsarbeid for å kunne gi deltakerne oppdatert Veiledning i

arkivfaglige spørsmål.

Selskapet kan etter avtale med den enkelte deltaker fungere som arkivdepot for papirbaserte

og elektroniske arkiv. Avtale om arkivdepot skal ha en oppsigelsestid på to år.  I  avtalen skal

det inngå punkt om bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver for medlemmene og

tiltak innen arkivformidling. Depotfunksjonen skal finansieres gjennom en særskilt

depotavgift etter satser vedtatt av representantskapet.

Selskapet kan ut over det som er fastsatt i punkt 1og 2  ovenfor, tilby tjenester som

deltakerne skal betale for etter satser vedtatt av styret. Dette skal være tjenester som det er

ulik etterspørsel etter, tjenester som ikke blir gitt alle deltakere eller tjenester som faller

utenfor selskapets hovedformål.

Selskapet kan, etter Vedtak i styret, gjennomføre prosjekter som ligger utenfor arkivets

ordinære arbeidsoppgaver, når disse fullfinansieres av de deltakerne eller andre som

samarbeider om prosjektet.

Selskapet kan, etter vedtak i styret, ta på seg konsulentoppdrag for utenforstående, når dette

ikke går ut over hovedoppgavene.

Definisjonen av formål og oppgaver er uttømmende. Representantskap og styre kan ikke fatte

vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.

§5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort i

representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en

fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge

folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:

Deltaker Folketall Innskudd 2020 Eierandel i  %

1.1.2018

Balsfjord kommune 5 653 382 530 5,62

Bardu kommune 3 979 295  164 3,96

Dyrøy kommune 1 165 148 301 1,16

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon

komuuni 2  132 198 769 2,12
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Gratangen kommune 1  117 145 796 1,11

Ibestad kommune 1  380 159 522 1,37

Karlsøy kommune 2  263 205 606 2,25

Kvæfjord kommune 2 928 240 312 2,91

Kvænangen kommune 1  224 151  381 1,22

Lavangen kommune Loabága suohkan 1  061 142 874 1,05

Lyngen kommune 2 877 237 651 2,86

Målselv kommune 6 798 442 288 6,76

Nordreisa kommune 4  944 345  527 4,91

Salangen kommune 2  226 203 675 2,21

Senja kommune 15  025 871  655 14,94

Skjervøy kommune 2 925 240  156 2,91

Storfjord kommune Omasvuona suohkan 1  856

Omasvuonon kunta 184 365 1,84

Sørreisa kommune 3 494 269 852 3,47

Tjeldsund kommune 4 253 309 464 4,23

Troms og Finnmark fylkeskommune 33 300

(20  % av folketallet i Troms pr. 1.1.2018) 1  825 427 33,10

Sum 100 600 7 000 314 100  %

Eierandelen skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved

eventuelle inn- og utmeldinger.

§ 6  Ansvarsfordeling

Den enkelte deltaker hefter uavgrenset for selskapets forpliktelser i samsvar med sin eierandel (jf.

§5)-

§ 7 Selskapets organ

Selskapet skal ha tre organ: representantskap, styre og daglig leder (arkivsjef).

§ 8  Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Interkommunalt arkiv Troms IKS. Hver deltaker er

representert med ett medlem i representantskapet. Ved votering skal representantenes stemme

telle ulikt i forhold til deltakernes eierandel (jf.  §  5).

Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med funksjonstid

lik den kommunale valgperioden. Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine

representanter.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

§  9 Representantskapets møter

3
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Leder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte med fire ukers varsel.

Innkallingen skal være skriftlig og inneholde sakliste. Deltakerkommunene skal ha varsel om

representantskapsmøte med samme frist.

Ordinært representantskapsmøte skal gjennomføres årlig innen utgangen av mai måned.

Følgende saker skal behandles:

1.  Årsmelding og regnskap

2. Valg av styre, revisor og valgnemnd

3. Overordnete mål og retningslinjer for driften

4. Økonomiplan, budsjettforutsetninger og -rammer

5.  Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne

6.  Andre saker som er forberedt ved innkalling

Ekstraordinært representantskapsmøte skal kalles inn hvis lederen finner det nødvendig, eller

når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av

representantskapsmedlemmene krever det for å behandle en særskilt sak.

Representantskapsmøtene skal ledes av lederen, eller nestleder når denne ikke er tilstede.

Dersom begge er fraværende skal det velges en møteleder.

Møteleder er ansvarlig for at det blir ført protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av

møteleder og to representantskapsmedlemmer som blir valgt ved møtestart. Utskrift av

protokollen sendes umiddelbart til deltakerne.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og

disse representerer minst to tredjedeler av stemmene. Representantskapsvedtak skal ha flertallet

av stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Ved valg blir den valgt som

får flest stemmer.

Med mindre representantskapet bestemmer noe annet for behandlingen av en enkelt sak, har

daglig leder (arkivsjef) og styrets medlemmer møte- og talerett på representantskapsmøtene.

Daglig leder og styrets leder har plikt til å være til stede på representantskapsmøtene.

§ 10 Styret

Styret skal ha fem medlemmer. Representantskapet velger styrets leder, nestleder og to

styremedlemmer sarnt fire varamedlemmer, etter forslag fra en valgnemnd bestående av tre

medlemmer.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for to år. Valget skal gjennomføres slik at minst to

styremedlemmer med varamedlemmer står på valg hvert år. De ansatte skal være representert i

styret

Daglig leder (arkivsjef) eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret.

Daglig leder har møte- og talerett på styremøte, om ikke styret bestemmer noen annet for

behandlingen av en enkelt sak.
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§  11 Styrets møter

Daglig leder kaller i samråd med styreleder inn til styremøte når det er behov for det.

Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at det blir kalt inn til styremøte. Innkallingen skal

normalt være skriftlig med sakliste.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede inkludert møtende

varamedlemmer. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders

stemme avgjørende.

Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene

som har deltatt i møtet. Dersom medlemmer av styret eller daglig leder er uenig med styrets

vedtak, kan disse kreve sitt syn protokollført.

§  12 Styrets fullmakter

Forvaltning av selskapet er tillagt styret.

Styret er ansvarlig for at selskapet drives i samsvar med sitt formål, selskapsavtalen og de

rammer og retningslinjer som er vedtatt av representantskapet, og skal se til at regnskapsføring

og økonomiforvaltningen er gjenstand for forsvarlig kontroll.

Styret er ansvarlig for at representantskapet er orientert om vesentlige forhold som gjelder

selskapets virksomhet, slik at representantskapet har tilstrekkelig oversikt over og i tide kan

forberede nødvendige tiltak.

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig

leder fullmakt til å tegne selskapets firma.

Styret tilsetter daglig leder og annet fast personale. Styret skal føre tilsyn med ledelsen av

selskapet. Styret kan delegere til daglig leder åansette vikarer, ekstrahjelp og

prosjektmedarbeidere for inntil  1  år.

§  13 Daglig leder (arkivsjef)

Daglig leder står for den daglige administrasjon og faglige ledelse av selskapet, og skal følge de

retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som

gjelder arkivfaglige spørsmål og ellers i samsvar med fullmakter gitt av styret.

Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle vesentlige forhold som gjelder selskapets

virksomhet, økonomi og personale.

Daglig leder er sekretær og saksbehandler for styret og har tale- og forslagsrett på styremøtene,

med mindre styret vedtar noe annet for behandling av en særskilt sak.

§  14 Inhabilitet
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For ansatte i selskapet og medlemmer av selskapets styrende organ gjelder reglene i

kommuneloven.

§15 Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar årlig rammer og forutsetninger for det kommende års budsjett. Styret

forbereder representantskapets behandling av ramrner og forutsetninger. Dersom styrets

framlegg går ut over tidligere vedtatte forutsetninger og rammer, eller har konsekvenser som går

ut over deltakernes økonomiplaner, skal styret gjøre deltakerne og representantene

oppmerksomme på dette. Det samme gjelder om styret må foreslå endringer i vedtatt budsjett.

Styret vedtar detaljert budsjett på grunn av representantskapets budsjettvedtak.

Representantskapet skal hvert år vedta selskapets økonomiplan, som viser sannsynlig utvikling

av kostnader og inntekter, og prioriterte planer for en fireårsperiode. Økonomiplanen skal sendes

deltakerne som grunnlag for deres økonomiplaner. Styret utarbeider framlegg til økonomiplan.

§16 Økonomiforvaltning

Selskapets regnskap skal føres etter regnskapsloven.  I  note til årsregnskapet skal selskapet gi en

oversikt over investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er finansiert. For hver post i

resultatregnskapet og investeringsoversikten skal det vises til tilsvarende tall fra årsbudsjettet.

Årsberetningen skal avgis i sarnsvar med bestemmelsene i regnskapsloven.

Årsregnskapet skal være avlagt innen 1. mars påfølgende år. Det skal være revidert innen l.

april. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av

representantskapet før 1. juni. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning av

årsunderskudd. Underskudd på årsregnskap som ikke skal dekkes på årsbudsjettet i det år

regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett.

Representantskapet vedtar økonomireglement for selskapet.

§  17 Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr. l 000 000 for selskapets samlete låneopptak.

Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av eldre gjeld. Selskapet kan

ta opp lån til likviditetsformål når dette blir innfridd før regnskapsavslutning i samme budsjettår.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om

interkommunale selskaper og tilhørende forskrifter.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette eiendeler som sikkerhet for andres lån, og

selskapet kan ikke selv låne ut penger.
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Dersom deltakerkommunene skal stille garanti for selskapets låneopptak, må vedtak om dette

gjøres av kommunestyrene, jf. kommunelovens §14-19.

§ 18 Revisjon

Representantskapet velger revisor for selskapet.

§  19 Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i selskapet, og skal sørge for at

arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven blir ivaretatt. Styret kan vedta

arbeidsreglement for selskapet.

Styrets leder eller daglig leder representerer selskapet i lokale lønnsforhandlinger med

arbeidstakerne. Daglig leder forhandler med lønnsforhandlingsutvalget (styrets leder og

nestleder). Styret vedtar forhandlingsresultatet.

Styret mottar møtegodtgjørelse etter satser fastsatt av representantskapet.

§  20 Forholdet til forvaltningsregler

For selskapets forvaltning av eget administrativt arkiv gjelder arkivloven med forskrifter.

Reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som

for organer opprettet i medhold av kommuneloven.

Reglene i kommuneloven om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i

representantskapet.

Selskapet skal følge de rutiner og saksbehandlingsregler som er nødvendige for å overholde

personopplysningslovens krav til personvern, og administrasjonen utarbeider en plan for

informasjonssikkerhet og internkontroll.

§  21 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i kommunestyret/fylkestinget.

Endringer, som gjelder punkt som i lov om interkommunale selskap § 43. ledd blir sett på som

minimumsinnhold i selskapsavtalen, skal godkjennes av samtlige medlemmer med vedtak i

kommunestyret. Andre endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet.

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av deltakere, representantskapet eller

styret. Styret skal ha anledning til å uttale seg om slike endringsforslag før de blir behandlet.
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Nye deltakere tas opp etter søknad, som skal foreligge innen 1. august.

§ 22 Utelukking, oppsigelse/uttreden og oppløsning

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige

deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter lov om

interkommunale selskap §31.

En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet med minimums to års varsel. Oppsigelse

må komme inn til styret innen 1. januar.

Forslag om oppløsning av samarbeidet skal godkjennes av samtlige deltakere med Vedtak i

kommunestyre og departement. Avvikling av selskapet skal skje i samsvar med lov om

interkommunale selskap §§ 32-38.

Fordeling av aktiva og passiva i forbindelse med oppløsning eller oppsigelse av deltakerforhold

skal skje i samsvar med lov om interkommunale selskap §  30.

Styret melder fra om avviklingen til Foretaksregistret.

§  23 Andre regler

For områder som ikke er regulert av selskapsavtalen gjelder lov om interkommunale selskap og

forskrifter gitt i medhold av denne loven.

§ 24 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2020.

Godkjent, dato: .............................................................................  ._

Kommune: ............................................................................. .  .

Signatur: ............................................................................ ..

rådmann
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Samarbeidsavtale Dunvik Havn 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om havner og farvann av 2009  
Forskrift om offentlig anskaffelser  
Retningslinjer for utvikling, salg og utleie av næringsarealer i Kvænangen kommune, vedtatt av 
kommunestyret den 26.04.2017 i sak 27/17. 
Avgiftsregulativ for kommunale kaier 2017, vedtatt av kommunestyret i sak 28/17 den 
26.04.2017. 
 
 

Vedlegg 
1 Referat fra møte 14-09.2019 
2 Foretaksanalyse - Dunvik Fiskemottak as 
3 Utkast til samarbeidsavtale Dunvik Havn 

Administrasjonssjefens innstilling 
1.Kvænangen formannskap godkjenner samarbeidsavtalen om drift av Dunvik havn – 
flytebryggeanlegget, mellom Kvænangen kommune og Dunvik Fiskemottak AS. Denne avtalen 
erstatter avtale inngått mellom de samme parter i 2006.  
2. Regler om orden og bruk av Dunvik havn godkjennes av Kvænangen formannskap. 
3.  Kvænangen formannskap vedtar at leiepris for båtplass i Dunvik Havn skal være på samme 
nivå som leiepris i Badderen Havn. Leiepris for registrerte båter fra Spildra og med 
bostedsadresse på Spildra  er på kr.1500,- pr. breddemeter og for andre båter kr. 2040,- pr 
breddemeter. Økningen gjøres gjeldende fra 01.01.2020. Leiepris for båtplass i kommunale 
båthavner innarbeides i kommunens havneregulativ.  
4. Av leieinntektene avsettes det inntil kr. 25 000,-  ( inntil 30 % av leieinntekter) som 
godtgjørelse til Dunvik Fiskemottak i år 2020.  
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Dunvik havn stod ferdig i 2000 og har fortiden 10 båtplassser til utleie. Dunvik fiskemottak AS 
har driftet Dunvik havn- flytebryggeanlegget,  etter avtale med Kvænangen kommune siden 
2006. Dunvik havn er en statlig fiskerihavn, som kommunen har drifts- og vedlikeholdsansvar 
for, regulert med særskilt avtale med Kystverket i henhold til lov om havner og farvann.  
Dunvik fiskemottak AS drifter denne på vegne av Kvænangen kommune. Dunvik fiskemottak 
AS tildeler båtplass til leietakere, leietakerne betaler en årlig leie for båtplass, og leieinntektene 
har dekket variable utgifter og godtgjørelse til Dunvik fiskemottak AS.  Leieprisen på kr. 600,-  
pr, breddemeter har ikke vært regulert på mange år.  Utgifter til forsikringspremie, større 
reparasjoner og utbedringer har Kvænangen kommune dekket i driftsbudsjettet.   
 
Avtalepartene er enige om at lage en ny avtale. Det foreligger et utkast til avtale, utarbeidet etter 
gjeldende lover og regelverk for havnevirksomhet, driftsavtalen for Badderen småbåthavn er 
brukt som mal. 

Vurdering 
Siden forrige avtale ble inngått, er det kommet nye regler for havnevirksomhet som tydeliggjør 
forutsetningene for kommunenes havnevirksomhet. Dette innebærer at det må gjøres endringer i 
avtalen for å tilpasse den til gjeldende lover og reglement.  
 
I henhold til lov om havner og farvann har kommunen drifts - og forvaltningsansvar for 
offentlige havner i kommunens farvann, og i henhold til lovens § 45 kan kommunene velge 
organisasjonsform for havner.  I havnelovens § 40 understrekes det at havneanlegg skal driftes 
og vedlikeholdes slik at brukernes behov for havne- og transporttjenester blir dekket på en 
sikker og effektiv måte. Kvænangen kommune har de siste 15- 20 årene organisert drift av 
kommunale havner gjennom samarbeidsavtale med lokale havneoperatører.  Erfaringen tilsier at 
denne organiseringen fungerer bra i forhold til målet om trygge og gode havner for brukere. I 
henhold til forskrift om offentlig anskaffelser §3-3, er samarbeidsavtaler som har som har til 
formål å sikre at offentlige oppgaver blir utført for å oppnå et felles mål unntatt fra 
anskaffelsesloven og forskrift om offentlig anskaffelser. Administrasjonssjefen vurderer at 
samarbeidsavtaler med lokale operatører for ivaretakelse av daglig drift av kommunale havner 
kommer inn under denne bestemmelsen, og er ikke underlagt kravet om konkurranseutsetting. 
  
Havner skal drives etter selvfinansierings-prinsippet, det betyr at inntekter skal dekke utgifter. 
Dunvik fiskemottak AS har hatt ansvar for den daglige driften av Dunvik havn- flyteryggedelen, 
siden 2006. Inntektene av utleie av båtplasser har finansiert den daglige driften, inkludert 
variable utgifter som Dunvik Fiskemottak AS har stått for. Kvænangen kommune har dekket 
faste utgifter som forsikringspremie og avskriving i kommunens ordinære driftsbudsjett. I 2019 
utgjorde forsikringspremien kr. 19 500 ,- . Kvænangen kommune har også finansiert større 
utbedringsarbeid i havna, sist i 2014, med kommunens driftsmidler.  Loven forutsettes at slike 
utgifter belastes havnekapital, jmf § 47 i lov om havner og farvann. Det stilles vilkår til bruk av 
havnekapital og inntekt og avkastning fra kapital og inntekt. I lovens § 48 understrekes det at 
“havnekapitalen kan ikke nyttes til andre formål enn havnevirksomhet, herunder drift, 
vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet etter 
bestemmelser i eller i medhold av loven her og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet 
i kommunens sjøområder. Av årsresultatet kan det foretas avsetning til fremtidig utviklingstiltak 
og investeringer i havnevirksomhet.” 
Havneloven forutsetter at regnskap for havnevirksomhet holdes adskilt fra kommunens 
driftsregnskap, og forutsetter at det føres resultatregnskap og årsberetning etter regnskapslovens 
krav for havnevirksomhet. Disse reglene gjelder for kommunale havner i Kvænangen 
kommune. I samarbeidsavtalen foreslåes det et punkt om krav resultatregnskap, årsberetning, 
rapportering og evaluering.  Frist for levering av regnskap forelåes innen 30. 06.    



 
Havnene i Kvænangen er organisert slik havnenes variable utgifter som strøm, oppsyn og små 
vedlikeholdsoperasjoner føres i samarbeidspartnerens/operatørens regnskap, mens faste utgifter 
som forsikring og avskriving, samt større utberinger føres i kommunens ordinære 
driftsregnskap. Dette er ikke i henhold til prinsippet om selvfinansiering i havneloven. Praksisen 
må endres i forhold til vilkårene i havneloven, og leieinntektene bør dekke alle utgifter. 
Administrasjonssjefen foreslår at det innarbeides et punkt i samarbeidsavtalen om at 
leieinntekten dekker forsikring.  Årsoverskuddet bør i sin helhet avsettes til utbedring og 
utvikling av havna. Administrasjonssjefen foreslår at det i avtalen tas høyde for at minst 20 % av 
leieinntektene skal avsettes til utbedring og utvikling av havna.  
Leiepris pr. breddemeter er på kr. 600,- , og har ikke vært regulert  på veldig mange år. I 
henhold til avtalen fra 2006, har generalforsamlingen for Dunvik fiskemottak AS vedtatt 
leiepriser for båtplasser. I kommunens reglement for utvikling, leie eller salg av arealer i 
Kvænangen skal formannskapet fastsette leiepris for kommunale næringsarealer.  
 
Administrasjonssjefen mener at leiepris for båtplasser i de kommunale havnene bør være lik, og 
at disse bør innarbeides i gebyrregulativer for havner i Kvænangen.   I Badderen småbåthavn er 
det differensiert leiepris, dvs at leieprisen for registrerte fiskebåter er lavere enn andre båter, kr. 
1500 pr. breddemeter for fiskebåter og kr. 2040 pr. breddemeter for andre båter. Dunvik 
fiskemottak foreslår at prisen fastsettes i forhold til bostedsadresse, og foreslår at det fastsettes 
en pris feks kr. 1500,-  pr breddemeter til eiere med bostedsadresse på Spildra og kr. 2040 for 
andre. Administrasjonssjefen mener at dette forslaget kan støttes, både med hensyn på at de som 
bor på Spildra deltar på og bidrar med dugnadsarbeid på anlegget året rundt, og at det kan være 
et virkemiddel i å skape bolyst og blilyst.  
 
Nåværende pris pr breddemeter i Dunvik Havn er 40% av tilsvarende pris i Badderen. En 
økning fra kr. 600,- til kr. 1500, - innebærer en økning på 150 %. Dette kan virke som stor 
økning, men administrasjonssjefen mener nødvendig for å komme på dagens prisnivå, og for å 
få inndekning av driftsutgifter. De offentlige regnskapstall for Dunvik fiskemottak AS viser at 
årsinntekten for selskapet har variert mellom kr.  44 000, i 2018 og 28 000 i 2016. I 2018 hadde 
selskapet adskillig mindre driftsutgifter enn i 2017 og 2016 og fikk et overskudd på kr. 33 000,- 
. Det forutsettes at brorparten av inntektene er fra utleievirksomheten. Dersom man tar 
utgangspunkt i gjennomsnittsinntekt (kr. 35 000) - for de tre siste årene, og regner en 150 % 
økning, vil årsinntekten på utleie av båtplasser anslagsvis komme på kr. 84 000,- i året.  
Leieinntekter Dunvik Havn skal dekke godtgjørelse til Dunvik fiskemottak AS, variable utgifter 
som strøm, daglig vedlikehold og småreparasjoner og forsikring, samt gi avksatning til 
utbedrings- og utviklingstiltak. Inntektene må også dekke årlig inspeksjon av 
innfestingspunkter. Avsetning til utberings/ utviklingstiltak gjøres etter at alle utgiftene er 
dekket.  
 
Utifra erfaringstall fra tidligere årsregnskap estimerer administrasjonssjef følgende driftsutgifter 
for Dunvik Havn:  
Godtgjørelse Dunvik Fiskemottak    25 000,- 
Forsikringpremie     20 000,- 
Varaible driftsutgifter (strøm, rep/vedlikehold)  20 000,-  
Avsetning til utbedring-/utviklingstiltak*   19 000,- 
 
*Et eventuelt overskuddavsettes til utbedrings- og utviklingstiltak for havnen.  
 
Dersom leieprisen økes, har man mulighet å avtale fast godtgjørelse for Dunvik Fiskemottak 
AS. Regnskpet viser at størrelsen på årlig godtgjørelse variert i forhold til hvor store de variable 
utgiftene har vært.  Administrasjonssjefen anslår at inntil 30 % av driftsinntektene kan utbetales 



som godtgjørelse til Dunvik fiskemottak AS, 50 % til dekning av andre utgifter og 20 % bør 
avsettes til utbedring/utvikling. Dersom man bruker de estimerte tallene som utgangspunkt, vil     
godtgjørelsen utgjøre kr. 25 000 i året, igjennomsnittet kr. 2000,- i måneden. I henhold til 
rengskapstallene vil godtgjørelsen være på samme nivå som det har vært de siste årene.   
En økning av leieprisen pr. breddemeter vil bidra til at det blir en mer forutsigbar situasjon for 
drift av Dunvik Havn, både for Dunvik Fiskemottak AS og Kvænangen kommune.  Økte 
inntekter innebærer at det er bedre økonomi for å drifte anlegget, dekke uforutsette hendelser, 
samt sørge for at anlegget ikke forfaller, og at sikkerheten ivaretas.  
 
Administrasjonssjefen anbefaler at leiepris for båtplass i Dunvik fiskerihavn løftes på samme 
nivå som leiepris i Badderen. Pris for leie av båtplasser bør inngåes i Havneregulativet for 
havner i Kvænangen kommune.  Leieprisene reguleres ved årlig budsjettbehandling i 
kommunen.  
 
Administrassjonssjefen foreslår at det innføres fast beløp som årlig godtgjørelse til Dunvik 
Fiskemottak AS, fra 2020.  Administrasjonssjefen mener at 30 % av leieinntekter bør veiledende 
sats for det årlige beløpet. Størrelsen på godtgjørelsen det første driftsåret fastsettes i henhold 
estimerte leieinntekter. Budsjett for neste års drift bør være tema på evalueringsmøter og 
Størrelsen på godtgjørelse bør fastsettes der.  
 
 
 



Samarbeidsavtale om drift av Dunvik havn  

1. Definisjoner  

Dunvik havn er en statlig fiskerihavn som er eid av Kystverket, driftet og forvaltet av 
Kvænangen kommune etter lov om havner og farvann, og særskilt avtale mellom partene. 
Troms fylkeskommune overtar ansvaret for statlige fiskerihavner fra 01.01.2020. 
Havneområdet er avsatt til havneformål (SOSI kode 2040) i kommuneplanens arealdel. 

Denne avtale er inngått mellom Kvænangen kommune, heretter kalt KK, og Dunvik 
fiskemottak AS, orgnr.   960760956 heretter kalt DF, om drift av flytebryggeanlegget i 
Dunvik havn. Denne avtalen erstatter avtale inngått mellom de samme parter i 2006. 
Avtalen gjelder utleie av båtplasser (tildeling og fakturering), daglig oppsyn og vedlikehold 
av havna, samt sikring av sikkerhet og fremkommelighet i havneområdet. Hensikten med 
avtalen er at Dunvik havn skal driftes og vedlikeholdes slik at brukernes behov for havne- 
og transporttjenester blir dekket på en sikker og effektiv måte. 

Denne avtalen bygges på Lov om havner og farvann av 2009, gjeldende regler for statlige 
fiskerihavner og Kvænangen kommunes regulativ for kommunale kaier og havner (vedtatt 
i 2017).  

2. Tildeling av båtplasser  

DF foretar tildeling av båtplasser i havna og inngår leieavtale med leietakere. 
Leieavtaler har følgende prioritering:  

1. Fiskebåter eid av fiskere på liste B  
2. Fiskebåter eid av fiskere på liste A  
3. Båter brukt i annen næringsvirksomhet  
4. Oppdrettsbåter  
5. Fritidsbåter 

Ved fulltegning av antall båtplasser, må båter i lavere prioriterte grupper vike for båter i 
høyere prioritert gruppe.  For oppsigelse av avtale mellom DF og leietakere med denne 
begrunnelse, gjelder en måneds oppsigelsesfrist.  

DF inngår avtaler med den enkelte båteier om leie av plass i havna og fakturerer båteier for 
årlig leie og eventuelt strømforbruk i henhold til gjeldende leiepriser. For leie av 
gjesteplasser / korttidsplasser, faktureres eier av utstyr på samme måte. 



3. Bruksregler for Dunvik fiskerihavn  

DF har ansvar og myndighet for at «Regler for Dunvik havn» blir overholdt. Reglene 
vedtas av Kvænangen kommune.  

4.  Drift og vedlikehold  

I henhold til lov om havner og farvann skal havneanlegg driftes og vedlikeholdes slik at 
brukernes behov for havne- og transporttjenester blir dekket på en sikker og effektiv 
måte. Begge parter har ansvar for at havneanlegget er i forsvarlig stand.  

DF har det daglige ansvar for nødvendig ettersyn, rydding og vedlikehold i båthavna 
gjennom hele året. I dette inngår at DF foretar snørydding av landgangen til hoved 
flytebrygge, ettersyn av bryggefortøyninger, fortøyningsfester, utskifting/reparasjon av 
skadet dekke og skifte av lyspærer. DF skal også sørge for generell orden og ettersyn i 
havneområdet, herunder å pålegge fjerning av søppel og ikke avtalt lagring av utstyr i 
området. DF står for strømutgifter til drift av havna.  

DF har ansvar for årlig ettersyn av fortøyninger over vann, og ved behov benyttes 
dykker etter avtale med KK. Dette gjøres for å sjekke innfestingspunkter til 
ankerfeste/betongelement, filme av innfestingspunkter/forankring, og lage rapport og 
anbefaling av hvilke innfestingspunkt som bør skiftes. Det er grunt vann i Dunvik Havn, 
hvilket gjør innfestingspunkter mellom anker/betongelement er utsatt for tæring 
grunnet mengde oksygen i vannet.  

Utbedringer og/eller større reparasjon eller skader som oppstår utover daglig 
vedlikehold/oppsyn, skal avtales særskilt mellom avtalepartene i hvert enkelt tilfelle.  

5.  Leiepris  

KK vedtar satser for leiepris på båtplasser i havna og leiepriser på område for Dunvik 
havn. Leieprisene reguleres av KK i henhold til gjeldende reglement, og fastsettes i 
kommunens havneregulativ. 

 

6.  Økonomi   

Havner skal driftes etter selvfinansierings-prinsipp. Leieinntekter skal dekke faste og 
variable utgifter, samt godtgjørelse til DF for drift av havna.  KK skal sørge 
forsikringsavtale og tilstrekkelig forsikringsdekning for båthavna, forsikringspremie 



skal dekkes av leieinntekter.  Overskudd eller minst 20 % av leieinntekter skal 
avsettes til et fond for utbedring- og utviklingstiltak. Dette fondet disponeres av KK 
og DF i samråd.  

 

7. Godtgjørelse  

DF får årlig godtgjørelse for ansvar og oppgaver i henhold til pkt. 2, 3 og 4 i denne avtalen. 
Inntil 30 % av årlige leieinntekter opereres som veiledende sats for godtgjørelsen. Beløpet 
for påfølgende år fastsettes på evalueringsmøte mellom partene. Beløpet for 1. driftsår 
fastsettes av formannskapet.  
 

8. Oppfølging 

DF skal utarbeide resultatregnskap og årsberetning for drift av Dunvik havn til KK.  
Regnskap skal leveres til KK innen 30.06.  Det avholdes årlige evalueringsmøter mellom 
avtalepartene, innen utgangen av august hvert år.  Forutsetninger og vilkår for drift av 
havna og budsjett for neste års drift skal være tema på evalueringsmøter.  

Avtalen kan sies opp av begge parter med 3 måneders skriftlig varsel og gjelder inntil ny 
avtale blir inngått.  

Denne avtale er skrevet i 2-to eksemplarer og hver av partene beholder sitt.  

 

Burfjord den .................  

 

 
Kvænangen kommune                                                                              Dunvik fiskemottak AS 
Ordfører                                                                                                      styreleder



MEL 140919/190919 

Referat fra møte Dunvik Fiskemottak AS og Kvænangen kommune 10/9. 

Tilstede: Jan Inge Karlsen, Anne Berit Bæhr (Kvænangen kommune), Trond Isaksen (daglig leder), 
Leila Rossi (regnskap) og Merethe Larsen (styreleder) i Dunvik Fiskemottak AS. 

Referent: Merethe Larsen 

Hensikt: Bli bedre kjent og samle trådene rundt driftsavtale mellom Kvænangen Kommune og Dunvik 
Fiskemottak. 

Bakgrunn: I 2006 ble det inngått en driftsavtale mellom Kvænangen kommune og Dunvik 
Fiskemottak AS vedr drift av Dunvik Havn. Det er gått noen år siden avtalen ble inngått, og ved 
generalforsamlingen i 2018 ble det valgt et nytt styre og ny styreleder. Styreleder ønsket å bli bedre 
kjent med rutiner ved Fiskemottaket og ville se den inngåtte avtalen som ble nevnt. Det viste seg at 
avtalen ikke var å finne på Spildra eller i Burfjord og det åpnet for at en ny avtale måtte på plass. 

Det var 3 personer fra Spildra som deltok på møtet i 2006, og to av dem, Trond Isaksen og Leila Rossi 
lagde et utkast basert på det som de husket ble avtalt for «Avtale om drift av Dunvik Havn». Dette 
dokumentet ble sendt over til Kvænangen 20.08.19 og det var denne som var utgangspunkt for 
møtet 10/9. 

Møte 10/9: 

• Trond Isaksen orienterte om driften ved Dunvik Fiskemottak AS, som i hovedsak følger 
dokumentet «Avtale om drift av Dunvik Havn» som ble sendt Kvænangen kommune i august 
2019. Anlegget var ferdigstilt i 2000 og det er plass til 8 sjarker og 2 større fartøy, og 
inntektene som utleie av båtplasser gir, drifter fiskemottaket som leverer strøm og gjør 
daglig vedlikehold av anlegget. 

• Dunvik fiskemottak as etablerte landstrøm på anlegget i 2001, og dette ble skiftet ut i 2013. 
Fiskemottaket har sikret at det var årlig inspeksjon av fortøyningspunkter i anlegget ved at en 
dykker gikk ned og inspiserte fortøyningspunktene.  I 2014 ble det, etter avtale med 
Kvænangen kommune, alle fortøyningspunkter skiftet.  

Etter 2014 har det ikke vært utført årlig inspeksjon i anlegget av fortøyningspunkter under 
vann, men det er gjort inspeksjon over vann av de fortøyningspunkter som er lett tilgjengelig. 

• Det er vanlig praksis at kommunens havner driftes av andre, eksempelvis driftes Badderen 
småbåthavn av Kvænangen produkter. Avtaleutkastet fra Dunvik Fiskemottak inneholder 
mange av de samme punktene som er i avtaler som Kvænangen kommune har med flere 
småbåthavner; 
-  Badderen båthavn som har et større antall småbåter, men hvor det også er sjarker. 

Kommunen har en avtale med Kvænangen produkter AS som drifter Badderen 
småbåthavn. I Badderen småbåthavn er det en nyansering hvor Fiskere på liste B betaler 
kr 1500,-/mnd. pr breddemeter. Fritidsbåter betaler kr 2040. 
Inntektene båthavna går til daglig drift samt daglig tilsyn med havneområdet. 



- Det er en sum som årlig settes til side av leieinntektene for innkjøp/investeringer, og 
dette er en sum som Kvænangen produkter og Kvænangen produkter i fellesskap rår 
over.  
 

- Dunvik Havn har kr 600,- pr breddemeter /mnd. som pris for utleie av båtplass.  
 

• Kvænangen kommune har 2 fiskerihavner, Spildra og Segelvik. Det er Kystverket som styrer 
mye av det som gjelder fiskerihavner og det forventes at man i 2019/2020 vil overføre mer 
ansvar til regionalt nivå, dvs fylket eller kommunen.  
- I fiskerihavner er det en prioriteringsliste for hvilke fartøy som har førsterett til båtplass. 

Lokale fiskebåter har førsterett til båtplass fremfor eksterne fiskebåter, yrkesbåter, 
oppdrett og turister. Det skilles prismessig mellom fiskebåter og turister.  

- Det er ønskelig å bruke samme avtale mal for havneanlegg i Badderen, Segelvik og 
Spildra. Her er det viktig å være oppmerksom på at havnene i Segelvik og Spildra er 
fiskerihavner mens Badderen er en båthavn med fritidsbåter men hvor sjarker også har 
båtplass. Det er derfor et tidspunkt, høst 2019, å samle trådene rundt de to 
fiskerihavnene som er i kommunen. 

- Kommunen har et årlig evalueringsmøte med Kvænangen produkter som drifter 
Badderen båthavn. Dette er et møte som er nyttig for begge parter og gir mulighet til å 
sikre god og ryddig drift av havneanlegget. 

 Dunvik Fiskemottak bruker Kystverkets retningslinjer for tildeling av båtplasser i Dunvik 
Havn. 

 Dunvik Fiskemottak har sendt inn søknad til kommunen om finansiering for utbedring av 
anlegget, som vil gi flere tilgjengelige båtplasser. 

 Det e r Kystverkets retningslinjer som gjelder for fiskerihavner, og det er dette som 
danner grunnlag for avtale. Kommunen har egne retningslinjer for kaianlegg. Jan Inge og 
Anne Berit lager en forslag til avtale og sender utover. 
 

• Det har vært spørsmål om kommunen har noe eiendom i området ved Dunvik Havn. Ved et 
par anledninger har det vært stilt spørsmål om veien ned til kaianlegget hvor rutebåt 
anløper, er å betrakte som privat versus kommunal vei. Det ble avklart at veien ned til 
kaianlegget er å betrakte som kommunal vei. 
 

Sluttkommentar: Det er et ønske om at nye driftsavtale mellom Kvænangen kommune og Dunvik 
Fiskemottak AS raskt kommer på plass. Jan Inge og Anne Berit lager sak til kommunestyremøte 9. 
oktober eller 11.november hvis tiden ikke strekker til. 
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Firmainformasjon

Markedsinformasjon:

Orgnr: 960 760 956

Firmanavn: Dunvik Fiskemottak AS

Markedsnavn:  

Historiske navn:  

Reklameindikator:

Bransje: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Besøksadresse: , 9185 Spildra

Postadresse:

Posthus:

Fylke: Troms

Kommune: Kvænangen

E-post:

Web:

Juridisk informasjon:

Konserntilknytning: N

Revisor: Ip Revisjon AS

Revisorhonorar: 2000

Stiftet: 21.02.1991

Registrert: 31.05.1991

Formål: Mottak, pakking og ising av fisk samt andre relaterte produkter.

Selskapsform: AS

Antall ansatte: 0

Aksjekapital: 102000

Kassekredittramme: 0

Prokura: Daglig leder alene

Signatur: Daglig leder alene

Eierposter andre selskaper:

Det er ikke registrert noe informasjon i denne seksjonen

Juridiske roller:

Tittel: Navn: Lønn:

Adm. direktør Trond Isaksen 0

Tittel: Navn: Styrescore:

Styrets leder Merethe Larsen 11

Styre&#173;medlem Knut Ståle Pedersen 11

Styre&#173;medlem Trond Isaksen 11

Vara&#173;medlem Roger Arne Pedersen 0

Kontaktpersoner:

Det er ikke registrert noe informasjon i denne seksjonen

Aksjonærer:

Firmanavn/Person: Andel Aksjer: (%)

Kjell Arild Larsen 10.00%

Alle regnskapstall er i tusen side 2 / 9



Aksjonærer:

Firmanavn/Person: Andel Aksjer: (%)

Trond Isaksen 6.66%

Jan Erik Pedersen 6.66%

Kåre Asle Klausen 6.66%

Rita Bjørklund Isaksen 6.66%

Nils-Jørgen Pedersen 6.66%

Leila Vappu Orvokki Rossi 6.66%

Roy Iver Hilmar Isaksen 6.66%

Ole Konrad Isaksen 6.66%

Tor Bjørnar Johnsen 6.66%

Elsa Paula Isaksen 6.66%

Arnt-Jonny Isaksen 6.66%

Roger Arne Pedersen 6.66%

Knut Ståle Pedersen 6.66%

Merethe Larsen 3.33%

Andre 0.09%

Aksjonærene er hentet fra siste innleverte regnskap
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Scoring informasjon

Driftscore:

År 2018 2017 2016 2015

Totalrentabilitet 15 0 0 0

Kapitalomsetningshastighet 0 0 0 0

Fordringsomsetningshastighet 0 2 0 0

Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0 0

Resultatgrad 20 0 0 0

Kontantstrøm fra drift 20 0 0 0

Rentedekningsgrad 10 0 0 0

Likviditetsgrad II 0 0 10 10

  

Totalt 65 2 10 10
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40

20

0
2018 2017 2016 2015

Forklaring:

Modellen gir en rask og kortfattet analyse av virksomhetens driftseffektivitet. Modellen tar ikke hensyn til konsernstrukturer og vurderer bare det enkelte

objektet isolert. Fokus er på foretakets evne til å forvalte egne balanseverdier, skape likviditet, resultatmarginer samt gode driftsorienterte effektivitetstall.

Sone tabell: 0 - 20 poeng

20 - 40 poeng

40 - 60 poeng

60 - 80 poeng

80 - 100 poeng

 

Svak driftscore

Middels/Svak driftscore

Middels/God driftscore

God driftscore

Meget god driftscore

 

Bankscore:

Total Bankscore: 6.20 av 10

Nøkkeltall: Poeng: Gruppe:

Egenkapital 0.70 Middels/svak score

Egenkapitalandel 1.00 Beste score

Rentedekningsgrad 2.50 Beste score

Gjeldsbetjenings grad 0.00 Dårligst score

Kontantstrøm fra drift 2.00 Beste score

Forklaring:

Tilsvarende scoresystem benyttes av banker og finansinstitusjoner i hele Norden. Analysen brukes ofte for en rask, matematisk og objektiv

vurdering av spesielt mindre og mellomstore virksomheter. For store komplekse virksomheter vil modellen normalt være for enkel.

Scorenivået kan understøtte en beslutning om klientprioriteringer (sikkerhet, nedbetalingstid, rentenivå), hvilken finansieringsevne

virksomheten har (lånestørrelse) og om dette er en virksomhet man ønsker å finansiere samt jobbe videre med (klient attraktivitet).

Sone tabell: 0 - 2 poeng

2 - 4 poeng

4 - 6 poeng

6 - 8 poeng

8 - 10 poeng

 

Svak bankscore

Middels/Svak bankscore

Middels/God bankscore

God bankscore

Meget god bankscore
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Konkursscore:

2018 2017 2016 2015

Zone

Trend

<1,50 = Meget høy risiko 1,51 - 1,99 = Medium/høy risiko 2,00 - 2,99 = Mindre risiko >3,00 = Lav risiko

År 2018 2017 2016 2015

Driftsinntekter 44 32 28 24

Resultat etter finansinntekter 33 -6 -7 -9

Sum finanskostnad 0 0 0 0

Sum omløpsmidler 127 93 103 113

Sum eiendeler 127 93 103 113

Sum kortsiktig gjeld 0 0 4 7

Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0

Sum egenkapital 127 93 99 106

Kontantstrøm fra drift 33 -6 -7 -9

Z-FACTOR POENG 3,80 2,73 17,40 11,47

Forklaring:

Z-Factor metoden danner utgangspunktet for å analysere sannsynligheten for en konkurs de neste 3 årene. Modellen er utviklet i USA av kredittspesialister og

basert på et betydelig historisk tallmateriale. Utgangspunktet for modellen er virksomhetens historiske årsregnskap. Scoreanalysen har sine begrensninger i

forhold til faktor bredde og må behandles med noe forsiktighet. Som et supplement til andre analysemetoder kan den fungere godt. Modellen er modifisert

for Norske forhold.

Markedsandel/Ranking

Markedsandel:

Bransje:

År: 2018 0%

År: 2017 0%

År: 2016 0%

År: 2015 0%

Kommune:

År: 2018 0.02%

År: 2017 0.01%

År: 2016 0.02%

År: 2015 0.01%

Ranking:

Bransje:

Driftsinntekter: 31726 av 46068

Driftsresultat: 24659 av 46068

Egenkapital: 35996 av 46068

Vekstomsetning: 17159 av 46068

Kommune:

Driftsinntekter: 49 av 58

Driftsresultat: 29 av 58

Egenkapital: 31 av 58

Vekstomsetning: 30 av 58

Fylke:

Driftsinntekter: 6586 av 8773

Driftsresultat: 4199 av 8773

Egenkapital: 5882 av 8773

Vekstomsetning: 3511 av 8773
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Regnskap

Driftsinntekter

0
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Driftsresultat
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Sum egenkapital
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Resultatregnskap:

År 2018 2017 2016 2015

Driftsinntekter 44 32 28 24

Salgsinntekter 0 0 0 0

Andre driftsinntekter 44 32 28 24

Vareforbruk 0 0 0 0

Beholdningsendring 0 0 0 0

Lønn 0 0 0 0

Avskrivning 0 0 0 0

Nedskrivning 0 0 0 0

Drifts kostnader andre 11 38 35 33

Driftsresultat 33 -6 -7 -9

Inntekt på investering i datter 0 0 0 0

Inntekt på investering i konsern 0 0 0 0

Inntekt på investering i tilknyttet foretak 0 0 0 0

Renteinntekter konsern 0 0 0 0

Annen renteinntekt 0 0 0 0

Annen finansinntekt 0 0 0 0

Sum finansinntekter 0 0 0 0

Verdiendring omløpsmidler 0 0 0 0

Nedskrivning omløpsmidler 0 0 0 0

Nedskrivning anlegg 0 0 0 0

Rentekostnader konsern 0 0 0 0

Annen rentekostnad 0 0 0 0

Annen finanskostnad 0 0 0 0

Sum finanskostnad 0 0 0 0

Resultat før skatt 33 -6 -7 -9

Skatt ordinært resultat 0 0 0 0

Ordinært resultat 33 -6 -7 -9

Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0

Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0

Skatt ekstraordinært 0 0 0 0

Sum Skatt 0 0 0 0

Årsresultat 33 -6 -7 -9

Utbytte 0 0 0 0

Konsernbidrag 0 0 0 0

Overføringsfond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0

Tap fordringer 0 0 0 0
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Balanseregnskap - Eiendeler:

År 2018 2017 2016 2015

Sum anleggsmidler 0 0 0 0

Sum immaterielle midler 0 0 0 0

Forskning og utvikling 0 0 0 0

Patenter og lignende 0 0 0 0

Utsatt skattefordel 0 0 0 0

Goodwill 0 0 0 0

Sum varige driftsmidler 0 0 0 0

Fast eiendom 0 0 0 0

Maskiner 0 0 0 0

Skip/rigg/fly 0 0 0 0

Driftsløsøre 0 0 0 0

Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0

Investering i datterselskap 0 0 0 0

Investering i annet foretak i samme konsern 0 0 0 0

Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0

Investering i tilknyttet selskap 0 0 0 0

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 0 0 0 0

Aksjer/andeler 0 0 0 0

Obligasjoner 0 0 0 0

Pensjonsmidler 0 0 0 0

Andre anleggsmidler 0 0 0 0

Sum omløpsmidler 127 93 103 113

Sum varelager 0 0 0 0

Lager råvarer 0 0 0 0

Lager tilvirkede varer 0 0 0 0

Lager ferdigvarer 0 0 0 0

Sum fordringer 37 8 20 35

Kundefordringer 37 8 20 35

Annen fordring 0 0 0 0

Konsernfordring 0 0 0 0

Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0

Sum investeringer 0 0 0 0

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 0 0 0 0

Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0

Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 0 0 0 0

Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0

Kassebeholdning 90 86 83 78

Andre omløpsmidler 0 -1 0 0

Sum eiendeler 127 93 103 113
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Balanseregnskap - Gjeld/egenkapital:

År 2018 2017 2016 2015

Sum egenkapital 127 93 99 106

Innskutt egenkapital 102 102 102 102

Selskapskapital 102 102 102 102

Egne aksjer 0 0 0 0

Opptjent egenkapital 25 -9 -3 4

Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0

Annen egenkapital 25 -9 -3 4

Sum gjeld 0 0 4 7

Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0

Avsetning for forpliktelser 0 0 0 0

Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0

Utsatt skatt 0 0 0 0

Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 0 0

Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0

Konvertible lån 0 0 0 0

Obligasjonslån 0 0 0 0

Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig 0 0 0 0

Konserngjeld langsiktig 0 0 0 0

Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0

Øvrig langsiktig gjeld 0 0 0 0

Sum kortsiktig gjeld 0 0 4 7

Skyldig konsernbidrag 0 0 0 0

Avdrag langsiktig gjeld 0 0 0 0

Konvertibelt lån kortsiktig 0 0 0 0

Sertifikatlån 0 0 0 0

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig 0 0 0 0

Kassekreditt 0 0 0 0

Kassekredittramme 0 0 0 0

Leverandørgjeld 0 0 4 7

Betalbar skatt 0 0 0 0

Skyldige offentlige avgifter 0 0 0 0

Konsern gjeld kortsiktig 0 0 0 0

Utbytte 0 0 0 0

Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0

Minoritetsinteresser 0 0 0 0
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Nøkkeltall:

År 2018 2017 2016 2015

Omsetning/ansatt 0,00 'Kr 0,00 'Kr 0,00 'Kr 0,00 'Kr

Resultatgrad 75,00 % -18,75 % -25,00 % -37,50 %

Kontantstrøm fra drift 75,00 % -18,80 % -25,00 % -37,50 %

Rentedekningsgrad 33,00 -6,00 -7,00 -9,00

Gjeldsgrad 0,00 0,00 0,04 0,07

Egenkapitalandel 100,00 % 100,00 % 96,10 % 93,80 %

Likviditetsgrad I 0,00 0,00 25,75 16,14

Likviditetsgrad II 0,00 0,00 25,75 16,14

Totalrentabilitet 26,00 % -6,50 % -6,80 % -8,00 %

Arbeidskapital 127,00 'Kr 93,00 'Kr 99,00 'Kr 106,00 'Kr

Egenkapital rentabilitet 26,00 % -6,50 % -7,10 % -8,50 %

Endring arbeidskapital 136,56 % 93,94 % 93,40 % 92,17 %

Fordringsoms. hastighet 1,49 5,00 1,75 0,86

Gjeldsbetj. grad 0,00 0,00 -1,75 -1,29

Gjennomsnittl. lånerente 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Kapitalomsetningshastighet 0,00 0,00 0,00 0,00

Kreditt tid 245,55 d 73,00 d 208,57 d 425,83 d

 

Forklaring:

Omsetning/ansatt : Omsetning / Antall ansatte

Resultatgrad : (Driftsresultat / Omsetning) * 100

Kontantstrøm fra drift : (Resultat etter finans - beregnet skatt + avskrivninger) / Omsetning

Rentedekningsgrad : (Driftsresultat + Finansinntekter) / Finanskostnader

Gjeldsgrad : (Kortsiktig gjeld + Langs. gjeld) / (Bunden EK + Fri EK)

Egenkapitalandel : (Bundet EK + Fri EK) / Sum gjeld og egenkapital

Likviditetsgrad I : (Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld)

Likviditetsgrad II : (Omløpsmidler - varebeholdning)/ Kortsiktig gjeld)

Total rentabilitet : (Driftsresultat + Finansinntekter) / Sum gjeld og Egenkapital

Arbeidskapital : (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld)

Egenkapital rentabilitet : (Driftsres. + finansinntekter - finanskostnader -skatt) / total egenkapital

Endring arbeidskapital : (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld) ÅR 0 / («samme») ÅR -1

Fordringsoms. hastighet : 1 / (Kreditt tid / 365) = omsetningshastigheten per år

Gjeldsbetj. grad : Ordinært kontantstrøm I / Sum gjeld

Gjennomsnittl. lånerente : (Finanskostnader / Gjennomsnittlig Total Gjeld)

Kapitalomsetningshastighet : (Omsetning - Andre driftsinnt. - Gevinst/tap avgang anleggsmidler) /

(Sum eiendeler år 0 + Sum eiendeler år -1) / 2)) * snitt eiendel»

Kreditt tid : (Kundefordring * 365) / (Omsetning * moms 1,25) = dager snitt
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Innspill på Samarbeidavtale om drift av flytebryggeanlegget i Dunvik Havn 

Styret i Dunvik Fiskemottak AS har sett over Saksfremlegget vedr Samarbeidsavtale Dunvik Havn. 
Styret er enig i at samarbeidsavtalen vil gi bedre økonomi for å drifte anlegget, dekke uforutsette 
hendelser samt sørge for at anlegget ikke forfaller. Vi vil gjerne presisere at Dunvik Fiskemottak (DF) 
drifter flytebryggeanlegget i Dunvik Havn og ikke Dunvik Havn som sådan. Denne presiseringen må 
komme frem i avtalen da det er et viktig skille. DF drifter flytebryggeanlegget og ikke den kommunale 
kaia i Dunvik. 

DF har hatt god nytte av den dugnadsånd som er på Spildra og hvor andelseierne har bidratt på ulike 
måter for å bygge opp aktiviteten. Fiskerihavnen i Badderen driftes av ASVO, som har ansatte som 
gjør arbeidet mens DF er basert på dugnadsprinsippet. Anlegget i Badderen er et større anlegg og har 
en stor andel av fritidsbåter som gir en større inntekt enn hva tilfellet er på Spildra.  

Vi ønsker å påpeke at gjennomsnittsinntekten på kr 35 000 som administrasjonssjef benytter som 
grunnlag for sitt forslag er vel optimistisk. Det er basert på de 3 siste år hvor 2017 og 2018 skilte seg 
ut grunnet tilstedeværelse av eksterne båter som var i Kvænangen for å fiske sild. Fra vårt ståsted, så 
vil det være mer realistisk å basere inntekten på 2016 og at dette legges til grunn når 
administrasjonssjef estimerer driftsutgiftene ved DF. Det er rimelig å anta at sildefiske ikke vil 
vedvare over år, slik at man må vurdere utviklingen ved det årlige møte mellom KK og DF. Er 
inntekten høyere så er ingenting bedre enn det, men vi er oppmerksomme på at sildeinnsiget kan 
svikte fra det ene året til det andre.   

Flytebryggeanlegget har en forsikringspremie på kr 20 000,- som Kvænangen kommune har ivaretatt; 
her vil vi foreslå at DF og KK deler forsikringssummen 50:50 i 2020 og 2021. DF ønsker å sikre gode 
rutiner blir etablert da inntekten kan variere betydelig fra det ene året til det andre. Dette punktet 
vurderes på det årlige evalueringsmøte mellom KK og DF. 

Her vil vi påpekt et punkt som administrasjonssjef må ta inn i sitt budsjettforslag; grunnet naturgitte 
forhold så må flytebryggeanlegget sjekkes årlig grunnet tæring på innfestingspunkter/forankring. 
Dette er utgifter som vil løpe årlig, men som også kan være med på å redusere forsikringspremien for 
anlegget da det er gode driftsrutiner som bør tas vare på. Det er et stramt budsjettforslag som er 
presentert og da må de årlige kostnadene fremkomme for begge parter. 

Vi vil også påpeke at i variable utgifter (strøm, rep/vedlikehold) så har hver bås sin egen strømmåler 
som følger den enkelte leier. DF eier landstrømanlegget som gir strøm til flytebryggeanlegget og det 
må også her forventes utgifter i forhold til vedlikehold av landanlegget som server flytebrygge-
anlegget som eies av KK.  

Vi er inneforstått med behovet for å justere leiepris pr breddemeter samt prioritering som er oppgitt,  
men vi foreslår at innbyggere med adresse Spildra betaler kr 1500,- breddemeter, og for andre kr 
2040,- pr breddemeter. I motsetning til Badderen hvor innbyggere kan sette seg i bil for å kjøre til 
Alta, Storslett eller Tromsø så er Spildra avhengig av båt for å komme til fastlandet for å gjennomføre 
tilsvarende utflukter. 



 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/1 -75 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 07.11.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
105/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
108/19 Kvænangen kommunestyre 11.12.2019 

Videreføring av ordning med skjenkebevilling for enkeltanledning 

Henvisning til lovverk: Alkoholloven. 

Administrasjonssjefens innstilling 
Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.23. Skjenketiden settes 
til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. Gebyret for bruk av 
bevillingen settes til den til enhver tid gjeldende sats iht forskrift til Alkoholloven.  
 
Saksopplysninger  
Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning gjør det mulig for lag og foreninger til å ha 
arrangementer med alkoholservering.  
Vurdering:  
Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Disse 
forholdene vil man bruke ved vurderingen av den enkelte søknad.  
Denne ordningen er meget viktig og populær for lag og foreninger og den brukes ofte. 
Muligheten for alkoholservering på arrangementer er en viktig del av inntektsgrunnlaget.  
Et arrangement som strekker seg over flere dager (inntil 3-4 dager) regnes som ett arrangement.  
Bevillingen kan også brukes til flere arrangementer på samme dag. Dette kan kommunestyret 
selv regulere ved å f.eks si at den kun skal gjelde for ett arrangement av gangen dersom man 
ønsker en slik innskjerpelse.  
Fram til nå har stort sett alle søknadene vært kurante og det er de siste årene ikke gitt noen 
avslag. Gebyret ligger i dag på i overkant av kr 300 og justeres hvert år iht forskrift til 
Alkoholloven. 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/147 -33 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 20.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
106/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra plan for deling av eiendom gnr/bnr 31/20 – 
Tilleggsareal til gnr/bnr 31/30 og 31/52. 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00139H 
2 Søknad 
3 Særutskrift Salg av tilleggsareal fra skoleeiendommen i Kjækan til eiendommene gnr/bnr 

31/30 og 31/52 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gir Kvænangen kommune dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til deling av eiendom gnr/bnr 31/20.  
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1 pkt m) gir Kvænangen kommune tillatelse til 
deling av eiendom gnr/bnr 31/20.  Fradelingen omfatter et areal på inntil 800 m2 som skal 
benyttes som tilleggsareal til boligtomtene gnr/bnr 31/30 og 31/52. Et mindre avvik i arealet kan 
fremkomme under oppmåling. Arealet skal under oppmåling tilpasses slik at boligtomtene ikke 
berører fotballbanen.  
 
Eventuell bygging eller andre tiltak som kan begrense adkomsten til gnr/bnr 31/27,27 må 
avklares med eier av gnr/bnr 31/27,28.  Det anbefales at eier av gnr/bnr 31/27,28 tinglyser denne 
retten.  
 
Prisen fastsettes i henhold til vedtak i formannskapsak nr.55/18, datert 10.07.2018 med en 
nedjustering av verdien på uthuset til kr 30 000,-. Dette innebærer en kvadratmeterpris på kr 35,-
/m2 pluss saksomkostninger. Samlet kostnad blir inntil kr. 93500,-.   
 
 
 
 



 
 

Saksopplysninger 
Kommunen behandla innspill fra eierne av de to tomtene formannskapsak nr.55/18, datert 
10.07.2018, og vedtok (som grunneier) å gå videre med saken. Saken må nå behandles i henhold 
til plan og bygningslova.  I utgangspunktet ble det lagt til administrasjonen. Eier av gnr/bnr 
31/30 har gitt tilbakemelding på at verdien som er satt på uthuset er urimelig høyt. Vi har også 
oppdaga at vedtaket bygger på feil pris i forhold til gebyrregulativet som var fastsatt i 2017. Der 
fremgår det at slike tilleggsarealer skal prises med kr 100,- per kvadratmeter. I vedtaket fra 2018 
har vi satt verdien av grunnen til kr 35,-/m2. Med tanke på innspill og feil i saksframlegget så 
bør prisen bør derfor vurderes på nytt. 
 
Det er søkt om fradeling av om lag 800 m2 fordelt på de to eiendommene. Arealene er vist i 
flybildet.  

 
Planformål er offentlig og privat tjenesteyting. Arealene ligger på tomta til skolen i Kjækan og 
eies av Kvænangen kommune. Arealet består av planerte masser i nedkant av idrettsplassen. Det 
inngår også et uthus på arealet.   
 
Begrunnelse for søknad: 
Eierne av gnr/bnr 31/52 og 31/30 ønsker å kjøpe tilleggsareal på om lag 400 m2 hver. Arealet 
skal benyttes til adkomst og biloppstilling. Så lenge det ikke er i konflikt med generelle areal- og 
ressursdisponeringshensyn så ønsker kommunen som grunneier å imøtekomme slike ønsker. 
Vider så vil det gjerne gjøre boligtomtene mer attraktive, noe som kan gi økt bolyst og  øke 
muligheter for fast bosetting på disse eiendommene igjen i framtida.    
 
Om eiendommen:  
Eiendommen gnr/bnr 31/20 er om lag 22 dekar. Den har vært brukt til skole frem til 2017. 
Eiendommen er i kommunens eie, men planlegges solgt/avhendet til lokal forening. I tillegg til 
selve skolebygget så står det en gymsal og et uthus på 30-40 m2 på eiendommen. Uthuset som 
søkes fradelt er uisolert og av enkel standard. Tomtene som søker tileggsareal har tidligere vært 
funksjonærboliger til skolen.  I dag har hver av disse tomtene et areal på i underkant av 1100 
m2. Omsøkt areal er vist i kartet.  



 
 
 
Nabovarsling: 
Naboer er varsla.  
Det kom ett innspill. Lise Mjelde, eier av gnr/bnr 31/27,28 har en adkomst til tomta over det 
arealet som søkes fradelt til gnr/bnr 31/52.   Denne må ikke sperres da den er eneste adkommst 
dersom hun skal ha større kjøretøy på nedsida av huset. Det vises til at dette er en gammel vei 
som «alltid» har vært der.  
 
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: 
 

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)  

 
 

Vurdering 
 
Pris: 
Justering av pris ihht regulativ vil medføre en økning på kr. 65,-  /m2 eller inntill kr 26 000,- per 
eiendom. Feilen skyldes en ren rutinesvikt, og manglende kjennskap til egne regulativ. Siden vi 
har gjort ett vedtak om en pris så er det uryddig å gå tilbake på dette. Administrasjonen 
anbefaler at prisfastsettelsen opprettholdes. Prisen på bygget er gjerne noe høy med tanke på at 
det er et enkelt bygg med jordgulv og det har en relativt høy alder. Tilstanden er imidlertid bra. 
Det kan vurderes å redusere verdien. Eksempelvis til kr. 30 000,-.    
 
Miljø: 
Området er opparbeida og bebygd. Det berører derfor ikke berører ikke trua, sårbare eller 
utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie naturområder eller utvalgte kulturlandskap. 
Det medfører heller ikke økt fare for forurensning.  
 



Tilgjengelighet: 
Tiltaket berører adkomst til bakenforliggende areal på nabotomt. Dette er en gammel adkomst 
som dermed vil kunne være et hefte som vil følge med over på boligtomta og kan begrense 
bruken av berørt areal. Eventuell bygging eller terrengendring må i så fall avklares med 
rettighetshaver. I utgangspunktet vil dette gjelde uavhengig av hvem som eier arealet, men for å 
unngå misforståelser i framtida så kan dette presiseres i vilkår.   
 
Tiltaket ligger like på utsida av den gamle fotballbana som hører til skolen. Privatisering og 
bruk av denne buffersonen kan begrense fremtidig bruk av idrettsplassen. Det er også viktig at 
tomtene ikke utvides så mye at de berører selve banen, da det vil begrense muligheten til bruk 
og utvikling av aktiviteter på eiendommen i framtida. Under oppmåling må arealet derfor 
avgrenses nøyaktig.       
 
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. 
Det vises også til at arealet er opparbeida, og bebygd.  
 
Jordvern: 
Tiltaket berører ikke areal som er av betydning for jordbruk eller andre primærnæringer.  
 
Andre forhold: 
Tomtene har i dag en størrelse på 1100 m2. Dersom søknaden innvilges vil tomtene bli bortimot 
1500 m2. Kommuneplanens arealdel sier at det skal tilstrebes hensiktsmessige tomtestørrelse, med 
mål om å holde arealforbruket nede. Avvik fra bestemmelsen skal begrunnes. Vi ser at boligtomter ofte 
er litt større hos oss, og boligtomter på 1500 m2 må regnes å være innenfor kommuneplanens 
bestemmelser om tomtestørrelse. Det vises her til tomtens utforming og bebyggelsens plassering sett i 
lys av ønsket om å ivareta bolyst.     
 

















 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/147 -25 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 25.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
55/18 Kvænangen formannskap 10.07.2018 

 

Salg av tilleggsareal fra skoleeiendommen i Kjækan til eiendommene gnr/bnr 
31/30 og 31/52 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Tilleggsareal 31-30 
2 Tilleggsareal 31-52 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstiling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune selger inntil 800 m2 fra skoletomta gnr/bnr 31/20 som tilleggsareal til 
gnr/bnr 31/30 og gnr/bnr 31/52. Administrasjon delegeres myndighet til å behandle 
dispensasjons og delingssak, i henhold bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Prisen baseres 
på selvkost og framgår i saksutredningen. 
 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune selger inntil 800 m2 fra skoletomta gnr/bnr 31/20 som tilleggsareal til 
gnr/bnr 31/30 og gnr/bnr 31/52. Administrasjon delegeres myndighet til å behandle 
dispensasjons og delingssak, i henhold bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Prisen baseres 
på selvkost og framgår i saksutredningen. 



 
 
 
 

Saksopplysninger 
   
Det kommet inn forespørsler Tom Ol av Johnsen og Tommy Lokøy om kjøp av tilleggsareal til 
eiendom gnr/bnr 31/ 52 og gnr/bnr 31/ 30. Begge ønsker å kjøpe et tilleggsareal på ca. 400 m2 
hver. Eier av gnr/bnr 31/30 ønsker å kjøpe bua som ligger ved idrettsplassen, samt eiendommen 
mellom huset og bua. Arealet skal brukes til adkomst og biloppstilling. Eier av gnr/bnr 31/52 
skal bruke arealet til biloppstillingsplass og eventuelt som tomt til garasje i fremtiden.  Begge 
eiendommene er bebygd med bolighus som benyttes til fritidsformål. Arealene ligger i nedkant 
av idrettsplassen på skolen, og de er vist med blått på flybildet: 

 
 
I saken om salg av Kjækan skole var disse arealene nevnt i saksutredning og administrasjonens 
forslag til vedtak. Kommunestyret slikt vedtak i møtet 06.03.2018:  
«Kommunestyret viser til innspillene som er kommet fra grendeutvalget i Kjækan/Kvænangsbotn og ønsker at 
framtidig bruk av Kjækan skole sees i sammenheng med omstillingsprosjektet. Omstillingsstyret gis mulighet til å se 
på hvilke muligheter for arbeidsplasser og framtidig næringsutvikling som ligger i området og bygningsmassen 
tilhørende Kjækan skole.» 
 
Administrasjonen er usikker på om vedtaket innebærer at søknadene om tilleggsarealer også ble 
avslått. Det bes om en presisering om vedtaket er til hinder for å gå videre med salg av mindre 
areal til de tilstøtende boligtomtene.  
 
Det er beregnet en verdi på de to arealene: 
 
Tommy Lokøy gnr/bnr 31/52 ca 400 m2   
Saksbehandling salg, dispensasjon og deling 10000 
Erverv av areal (400m2 *35 pr.m2) 14000 
Oppmåling og matrikkelføring (arealoverføring  ca. 400 m2) 6000 
Tinglysingsgebyr 525 



Kostnad eks dokumentavgift 30525 
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum 763,125 
Kostnad inkl. dokumentavgift 31288,125 
Sum Avrundet 31 000,- 

 
 
Tom Olav Johnsen gnr/bnr 31/30 ca 400 m2   
Saksbehandling  salg, dispensasjon og deling 10000 
Erverv av areal ( 400 m2*35 m2)  14000 
Oppmåling og matrikkelføring (arealoverføring 400 m2) 6000 
Verdi uthus 50 000 
Tinglysingsgebyr 525 
Kostnad eks dokumentavgift 80525 
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum 2013,125 
Kostnad inkl. dokumentavgift 82538,125 
Sum Avrundet  kr. 82500,- 

 
I første omgang må det vurderes om kommunen, som grunneier, skal åpne for salg av disse 
arealene. Dersom vi går videre i saken så må vi også behandle en dispensasjons- og delingssak 
etter plan og bygningslovens bestemmelser i etterkant. 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/261 -10 

Arkiv: C00 

Saksbehandler:  Svein Winther Bogstrand 

 Dato:                 21.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
107/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 

 

Tildeling av kulturmidler høst 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Lokalt regelverk i kommunen 

Vedlegg 
1 00176H 
2 Kulturmidler 
3 Kulturmidler 
4 resultset_146_8401_vedlegg1 
5 resultset_146_8401_vedlegg2 
6 resultset_146_8401_vedlegg3 
7 resultset_146_8401_vedlegg4 
8 resultset_146_8401_vedlegg5 
9 resultset_146_8401_vedlegg6 
10 resultset_146_8401_vedlegg7 
11 resultset_146_8401_vedlegg8 
12 resultset_146_8401_vedlegg9 
13 Kulturmidler 
14 resultset_146_8409_vedlegg1 
15 resultset_146_8409_vedlegg2 
16 resultset_146_8409_vedlegg3 
17 00182H 
18 00175H 
19 00174H 
20 00148H 
21 00150H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

FORSLAG  TIL FORDELING AV KULTURMIDLER  HØST 2019 : 

 

       KULTURMIDLER TIL DISPOSISJON LAG/FORENINGER ER KR. 35.000 



                                                         Kontonummer                tildelt beløp 

FORSLAG TILDELING DRIFTSMIDLER   
Navuona Samiid Searvi 4740 330 2755  Kr.     2.000.- 
Gammene Navuona Siida Sa 4740 146 4561 Kr.     2.000.-  
  Kr. 
Kvænangen rideklubb 4740 270 3721 KR.    4.000.-         
Badderen vann og elveforening 4740 133 4889 Kr.             0.- 
Barnegruppe Kvænangen grendehus ? Kr.             0.- 
Polarstjerna  barnehage 12110.225.201 Kr.     4.000.- 
Biblioteket 12000.256.370 Kr.     4.000.- 
 
FORSLAG TIL PROSJEKTER 

  

Badderen bygdelag- parkeringsplass 
ved grendehus 

4740 104 4724 Kr.    19.000.- 

 SUM TOTALT  KR.    35.000.- 
  

BELASTES KONTO :    14710  257  385 

 

 

                                                                                                                        

KONTO TILSKUDD ELDRE/FUNKSJONSHEMMEDE – 

Til disposisjon for tildeling  Kr. 5.000.- .  

FORSLAG TIL FORDELING :   
   
GARGO SYKESTUE/SYKEHJEM  KR. 5.000.-  
   
   
          SUM  Kr.    5.000.- 
   

BELASTES KONTO :  14714  257  385 
 

 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

KULTURSØKNADER  HØST     2019   - TILDELING AV MIDLER  

 
                                                          



Midler til  disposisjon for høst 2019 er i henhold til vedtak i O/O juni 2019 slik :  

 

« Vedtak:  

Badderen bygdelag og Jøkelfjord bygdelag anmodes om å sende inn ny søknad til 
høsten 2019, og som er i henhold til retningslinjene for tildeling av kulturmidler.  

Kr. 5.000 fra konto tilskudd eldre/funk.hemmede overføres til bruk for søknader 
på høsten 2019.  

Det avsettes kr. 35.000,- i kulturmidler til fordeling i søknadsomganger høsten 
2019.  

Restpott på kulturmidler bekjentgjøres for lag og foreninger med søknadsfrist 
01.10.2019. « sitat slutt. 

 

 

 

 

INNKOMNE SØKNADER HØST 2019 
Navuona Samiid Searvi       2.500.- 

gammene Navuona Siida Sa      2.500.- 
Kvænangen rideklubb      30.000.- 
Badderen vann og elveforening      80.000.- 
Barnegruppe Kvænangen grendehus         ? 
Badderen bygdelag                                                                               45.000.-  
                                                                                                      ------------------------------ 

                                    SUM SØKNADER                          kr. 160.000.-      
 
 
GENERELT OM TILDELING AV MIDLER TIL PROSJEKTER  

Når lag tildeles prosjektmidler fra kulturmidlene er det fra kommunens side en forutsetning at midlene 
benyttes som støtte til et særskilt prosjekt. I tillegg skal det sendes inn en rapport, helst med bilder som 
viser utførelsen av prosjektet. Noen lag søker om generell driftsstøtte.  

Alteidet ungdoms- og idretts forening har sendt inn rapport på bruk av tildelte midler 2019.  

 

Vurdering 
 
 
KOMMENTAR FRA SAKSBEHANDLER 



I Kvænangen er det etter hvert dannet seg kultur/fritidstilbud som hver for seg har en egenart. 

Kommunen har hittil prøvd å støtte opp om disse tilbudene, da de ikke minst er viktig for bygdene 
innen kommunen. Noen tilbud er imidlertid mer krevende enn andre, men gir veldig mye igjen til  
bygda og befolkningen i kommunen. I tillegg ønsker lag/foreninger å påta seg prosjekter for å 
forbedre/utvikle tilbudet i bygdene, og til felles nytte for befolkningen i kommunen. Kulturbudsjettets 
midler til lag/foreninger strekker beklageligvis rett og slett ikke til for å dekke det store behovet som 
fins.   

Det har vært vanskelig å finne en god balansegang mellom hovedutvalgets ønsker om kvaliteten på 
søknaden og lagenes vilje til å lage gode søknader. I fremtiden er det Formannskapet som skal behandle 
søknadene, og om dette tilsier endringer i regelverk eller på annen måte endrer saksbehandlingen, vil 
tiden vise.  

Denne gang har søknadene vært såpass generelle at det har vært en svært vanskelig jobb å lage et godt 
resultat. I saken er det lagt til grunn at midlene skal deles ut. I utlysningen ble søknadsfrist satt til 
15.oktober grunnet arbeidssituasjonen ved kontoret. 

                                                            --------------------------- 

 

 

 

SAKSBEHANDLERS VURDERING AV SØKNADENE 

 

BADDEREN BYGDELAG                                                                            ( 82 MEDL. ) 

Badderen bygdelag har ifølge søknad hatt store utgifter i 2019 til vedlikehold av grendehus og klubbhus. 
Badderen bygdelag har etterhvert opparbeidet seg stor egenkapital.  

I søknaden er det blant annet satt opp fremtidig mål om utbedring av parkeringsplass ved grendehuset. 

Senhøstes,  har det etter saksbehandlers mening, vist seg at det er for små parkeringsmuligheter ved 
huset, særlig dersom/når riksveien må tas i bruk. Dette kan skape farlige trafikk situasjoner. 
Saksbehandler mener derfor at det er spesielt viktig at dette problemet tas på alvor, og mener at det 
kan stilles prosjektmidler til disposisjon slik at arbeidet kan utføres til sommeren. Vi ber om at laget selv 
prioriterer denne saken, med arbeid og egne midler. Det innstilles kr. 19.000.- for å få fortgang i 
prosjektet.  

Badderen fikk ikke tildelt midler i vår, men ble av oppvekst/omsorg oppfordret til å sende inn søknad på 
høstens midler. 

BADDEREN VANN OG ELVEFORENING                                                     ( 11 medl.) 

Laget søker om kr. 80.000.- til oppsett av grillhytte, og viser til søknad om tomt. 

Ifølge saksbehandler ved teknisk, blir denne saken sannsynligvis ikke ferdigstilt i 2019. Søknaden må 
blant annet særskilt behandles etter plan og bygningsloven. Dispensasjon fra loven, må også ut på 
høring, herunder blant annet til andre offentlige etater. Behandling av tomtesøknaden vil derfor ta tid. 

Ifølge kommunekasserer er det en mulighet å tildele midler i år, men dersom det ikke blir noe av saken, 
må laget innen neste år tilbakebetale de tildelte midler til kommunen. Dette er det nærmeste vi kan 



komme en positivitet i saken.  Spørsmålet blir da om laget bør vente med søknad om midler til det er en 
avklaring i saken om tomt først.  

Søknaden er mangelfull, det det blant annet mangler budsjett, godkjent regnskap og plan og utgifts- 
oppsett  for tiltaket. Det innstilles ikke for tildeling av midler i år. 

 

                                                                                                                                                  

GAMMENE NAVUONA SIIDA SA                                                   ( 7 MEDL.) 

Søker om kr. 2.500.- til reparasjon/vedlikehold. 

Etter det saksbehandler forstår av budsjettoppsettet for 2019, er det planlagt et resultat på kr. 49.000.- 
som skal benyttes til prosjekt i 2020. Ifølge årsplan og arbeidsplan for 2018 og 19, skal man gå videre 
med gjennomføring av forstudiet av 2015. Hva dette innebærer er noe vanskelig å få tak i. Det innstilles 
på et lite driftstilskudd.  

Det savnes en oversikt over anleggets tilstand, hva som er gjennomført og fremtidig behov.   

 

 

 

                                                                                                                                     

NAVUONA SAMIID SEARVI                                                                ( 20 MEDL.)  

Søker om kr. 2.500.- til opplæring og turnering i strategispillet cahkko.  

Ifølge søknaden skal dette gjennomføres høsten 2019. Tildeling av midler tar sin tid, og kan neppe 
utbetales før i desember. Dette er et lite lag, som arrangerer samefolkets dag og driver med 
kursvirksomhet. 

Det innstilles på et generelt driftstilskudd.  

 

BARNEGRUPPE VED KVÆNANGSBOTN GRENDEHUS 

Barnegruppen søker generelt om støtte uten spesifikt beløp til juleverksted.  Søknaden er stilet til 
kommunen og er videresendt til oppvekst/kultur for behandling. 

Oppvekst og omsorg har kun midler til kulturtiltak tilgjengelig på vårt kapittel. Søknaden er derfor av 
leder oppvekst/kultur videresendt for behandling under tildeling av kulturmidler.. 

                                                                                                                                                   Side 5 

Ifølge søknaden, ble ikke søknaden i 2018 behandlet fordi det var skjedd «en feil i systemet», og derav 
ikke tildelt midler. 

For å kunne behandles under kulturmidler denne gang, er den for sent innkommet i henhold til 
søknadsfristen. Utvalg for oppvekst og omsorg har stilt krav om at søknaden skal inneholde budsjett, 
regnskap og opplysninger om tiltaket. Dette er mangelfullt i søknaden. 



Saksbehandler er gjort oppmerksom på at barnegruppen via siste møte i kommunestyret den 
30.10.2019, er tildelt kr. 10.000.- via forslag der. I tillegg er barnegruppen tildelt kr. 10.000.- via midler 
fra sparebanken Nord Norge, til samme formål.  

Det innstilles ikke på ytterlig tildeling av midler utover de kommunalt tildelte fra kommunestyret.  

 

KVÆNANGEN RIDEKLUBB                                                                    ( 18 MEDL. – derav 6 under 18 år) 

Ifølge søknaden trenger de midler til drift, sikkerhetsutstyr og arrangementer. Rideklubben ble tildelt 
kr. 5.000.- i tilskudd ved vårens tildeling i 2019.   I høst 2019 søkes det om kr. 30.000.- 

Rideklubben er en del av aktiviteten i kommunen, men har svak økonomi. Pr. i dag er det 4 hester på 
stallen. Vi har tidligere kommentert at de ikke kan basere driften på slike store tilskudd som de søker 
om. Det anbefales at de søker å utnytte andre kilder til inntekt, for å støtte opp om driften.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

POLARSTJERNA BARNEHAGE OG BIBLIOTEK     ( ER IKKE SØKER) 

i forbindelse med midler til museet for sommerdrift, var det ikke budsjetterte midler tilgjengelig. Det 
var viktig for kommunen å få gjennomført evakuerings historien for 75 år siden med Nord- Troms 
museum som organisator. 

I følge rådmann måtte etaten selv finne midler innenfor eget budsjett med kr. 35.000.-. Dette ble en 
kriseløsning som ikke var enkel å få til, og vi måtte blant annet finne midler(låne) til kulturtiltaket, blant  

 

 

annet både over barnehagen og biblioteket. Begge to enhetene måtte avgi kr. 5.000.- hver, og noe av 
dette beløpet bør/kan tilbakeføres ved denne anledning. 

 

MIDLER TIL ELDRE/UFØRE             

Det er vanskelig å finne noen søkere å fordele disse midlene til. Ingen av søknadene inneholder 
spesielle tiltak for eldre og funksjonshemmede. Saksbehandler foreslår derfor  3 forskjellige alternativer 
til løsning/fordeling av disse midlene. 

1. Ikke dele ut midlene. 
2. fordele summen blant alle søkerne 
3. Finne alternativ løsning.  



 
Saksbehandler foreslår derfor å fordele midlene til Gargo sykestue/sykehjem og eldreboliger. 
Midlene gis som støtte til julebord/tilstelninger for eldre, uføre og funksjonshemmede i 
kommunen. Tilstelningene er avhengig av kommunal støtte. Arrangementene er årlige, og er 
viktig som møteplass for beboerne og deres familier.   
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Søknad  om  kulturmidler høsten 2019

Søknad om tilskudd til  aktivitet  til lag, foreninger og

grende-/samfunnshus  i  Kvaenangen  kommune.

Lag, foreninger og grende-/samfunnshus kan søke om  tilskudd  til  aktiviteter  innenfor  idrett,

arrangementer og/ eller  kulturfremmende arbeid.

Lag, foreninger og grende- / samfunnshus kan søke om  tilskudd  til  aktiviteter  innenfor  idrett,

arrangementer og/ eller  kulturfremmende  arbeid.

Søknadsfristen er 15.0ktober 2019 . Søknad om  tilskudd til  aktiviteter innenfor idrett,

arrangementer og kulturelle tiltak  har til hensikt å skape nye  tilbud  og å opprettholde og

videreutvikle allerede  eksisterende  idrettstilbud  og kulturaktiviteter.  Lag og foreninger som har

tilbud  av  aktiviteter  og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge  vil bli prioritert. Dersom

laget eller  foreningen aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk  eller  fysisk

utviklingshemmede) tas  dette  med.

Det kan søkes om følgende:

-  Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr  til  lag/foreninger og

grende- /samfunnshus.

-  Tilskudd til  aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr  for eldre og

funksjonshemmede.

Søknaden må inneholde konkret beskrivelse  av  hva midlene skal brukes til. Ved ferdigstillelse

av  prosjektet sendes  det  inn en sluttrapport dokumentert med  bilde  og regnskap.

Følgende må legges  ved  søknaden:

* Siste års årsmelding.

* Siste årsârsregnskap.

* Budsjett for kommende år.

Søknader som mangler opplysninger og/ eller vedlegg, eller  søknader som

kommer inn etter fristens utløp vil  ikke bli behandlet.

Søknad med vedlegg leveres elektronisk via kommunens hjemmeside. Skjemaet finner  du

under lmappen «Skjema A-Å» og skjemaet  «Kulturmidler  (KF 109)». Spørsmål om søknaden

rettes  til  Etatsleder for oppvekst og kultur, Jorunn Farstad på mail

jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no  eller  tlf. 46851881.

hfin://wwwkvan an gen.kommune.no/soeknad-om-kulturrnidler-hoesten-2019.6248 841 21.10.2019



Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: Y28QWF Registrert dato:22.08.2019 20:01:39

Innledning

Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, 

se kommunens nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

994171879
Foretak/lag/forening

BADDEREN VANN OG ELVEFORENING
Adresse

c/o Adler Bårdsen, Jonaslia 14
Postnummer

9161
Poststed

BURFJORD
Telefon

94899517
Telefaks

Bankkonto

47401334889
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Kjetil
Etternavn

Haug
Adresse

Jafet Lindebergs vei 481

Postnummer

9162
Poststed

SØRSTRAUMEN

Telefon

94899517
E-post

bannalut@live.no

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til

B Nytt tiltak 

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Viser til søknad om tomt til grillhytte, ref. Å. Austarheim. Tilskuddet skal brukes til kjøp og oppsett av grillhytte ved 



elvemunningen. I tillegg søkes midler til platting, golv, komfortpakke, gnistfanger, frakt og planering. Strøm og vann?

Søknadssum

80000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

B Nei 

Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

B Hele kommunen 

Medlemmer
Antall medlemmer  pr. 01.01. dette år

10
Kjønnsfordeling

B Hovedsakelig gutter/menn 

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

4 6

Passive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

Støttemedlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

1

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter

Medlemskontingenter

1000
Kommunale tilskudd

0
Andre tilskudd

0
Egne arrangement

0
Andre inntekter

18270
Sum inntekter



19270
Spesifikasjon av utgifter

Husleie

0
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

7000
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

5822
Sum utgifter

12822



Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: JDRYSG Registrert dato:12.09.2019 18:47:16

Antall vedlegg: 9

Innledning

Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, 

se kommunens nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

992618833
Foretak/lag/forening

BADDEREN BYGDELAG
Adresse

co/ May S. Sandnes, Jafet Lindebergvei 23
Postnummer

9162
Poststed

SØRSTRAUMEN
Telefon

Telefaks

Bankkonto

47401044724
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

May Sylvi Anita
Etternavn

Sandnes 
Adresse

Jafet Lindebergs vei 23

Postnummer

9162
Poststed

SØRSTRAUMEN

Telefon

41512466
E-post

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til

B Reparasjon/vedlikehold 



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Vi ønsker å bruke tilskuddet til å fullføre påbegynte reparasjoner og vedlikehold. I tillegg ser vi på mulighetene for 
andre utbedringer og aktiviteter. se vedlegg for mer utfyllende informasjon. 

Søknadssum

45000
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

B Nei 

Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

B Hele kommunen 

Medlemmer
Antall medlemmer  pr. 01.01. dette år

82
Kjønnsfordeling

B Blandet 

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

29

Passive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

6

Støttemedlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

8 10 29

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter

Medlemskontingenter

3000
Kommunale tilskudd

16000
Andre tilskudd

18322
Egne arrangement

211872
Andre inntekter



6050
Sum inntekter

255244
Spesifikasjon av utgifter

Husleie

0
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

185736
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

81303
Sum utgifter

267039

Vedlagt dokumentliste

Søknad kulturmidler høst 2019.docx

Resultatregnskap Badderen Bygdelag, 2018.docx

Årsberetning bygdelaget .docx
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Badderen Bygdelag 

 

Resultatregnskap 01.01.2018 – 31.12.2018 
 

Salg inkl festbilletter, Baddertreffet               kr.           128.304 

Medlemskontingent        kr.          3.000 

Inntekt fra div. arrangement     kr.               6.750     

Salgsinntekt       kr.           138.054 

 
Loddsalg       kr.         76.818 

Grasrotandel, Norsk Tipping     kr.        18.322 

Sponsing/støtte      kr.       16.000 

Leieinntekter       kr.            6.050 

Sum annen inntekt      kr.     117.690 

Sum inntekter      kr.     255.744 

        

Innkjøp av varer for videresalg    - kr.           36.729 

Innkjøp av varer til arrangement    - kr.         6.231          

Musikk       - kr            12.000                              

Sum Varekostnader      - kr.       54.960  

 

Forsikring       - kr.       20.197 

Renovering grendehus/brakke    - kr         109.039 

Tilbygg grendehus, renovering    - kr.          27.094 

Strøm, grendehus      - kr.          18.072 

Strøm, lysløype      - kr        5.101 

Brøyting       - kr.            1.925  

Internett       - kr.            4.308 

Kontorrekvisita, gebyr banktjenester    - kr.            208  

Kjøp av fiskebilletter, Lyngsalpan Vekst   - kr.         2.314 



Diverse utgifter      - kr.            2.529 

Skjenkeavgift       - kr.               360 

Premier/sponsing      - kr.      15.500 

Husøkonom       - kr.         4.000 

Leie av gjerde til Baddertreffet    - kr.        1.432 

Sum andre kostnader     - kr.    212.079   

Sum kostnader      - kr.    267.039 

 

Resultat før renteinntekt     kr.     -11.295 

Renteinntekter       kr.        1.131 

Resultat etter renteinntekt     kr.      -10.164 

Iflg Styrevedtak sak 2/04, klausul 1,  

avsettes årlig kr. 20.000 til Baddertreffet   - kr.       20.000   

Årsresultat       kr.     -30.164 

 

 

Beholdning brukskonto pr. 31.12.2018   kr.     14.638,93 

Beholdning sparekonto pr. 31.12.2018   kr.   314.994,29 

Beholdning kasse pr. 31.12.2018    kr.       4.300,00 

 

 

           

        

           



Søknad om kulturmidler høsten 2019                                                                        12.09.2019 

Badderen Bygdelag har i 2018 og 2019 hatt store utgifter til renovering av grendehuset og 
klubbhusene i Sætra. Det som hittil er gjort er reparasjoner utvendig på grendehuset på grunn av 
betydelige råteskader. Huset har nå fått ny kledning og ble ferdig malt sommeren 2019.                              

Klubbhusene i Sætra ved fotballbanen har fått ny maling, og trebenkene som bl.a. brukes til 
Baddertreffet er oljet. Det har i den anledning vært avholdt 3 dugnader, der det i tillegg har vært 
ryddet skog langs lysløypa. Her gjenstår det enda en del arbeid, og vi håper å få til flere dugnader 
høsten 2019. 

I oktober 2018 oppstod det vannlekkasje på grendehuset. Dette måtte repareres og tok lengre tid 
enn forventet. Dette hindret oss i å kunne ha utleie eller avholde planlagte aktiviteter, som f.eks. 
Mørketidskafe. Huset var klart til bruk igjen i februar 2019. 

Av planlagte aktiviteter for 2019 måtte vi dessverre avlyse årets Baddertreff, da dette kolliderte med 
andre arrangementer i kommunen.                                                                                                        

Som en følge av alle disse forhold har vi hatt betydelig mindre inntjening enn vanlig, samtidig som vi 
har brukt mye penger på vedlikehold og reparasjoner. 

Pr. dags dato er vi i gang med planlegging av Mørketidskafe 09.11.2019.                          
Vi satser sterkt på å gjennomføre Baddertreff sommeren 2020, eventuelt også andre aktiviteter.          

På sikt ønsker vi å ordne bedre parkeringsmuligheter ved grendehuset. En grillhytte ville også vært en 
drøm for bygdas befolkning. Disse sakene vil vi komme tilbake til etter hvert og ønsker oss en dialog 
med kommunen for planlegging. 

Med vennlig hilsen, på vegne av Styret i Badderen Bygdelag. 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning 2018 Badderen Bygdelag    13.02.2019 

 

Styret i Badderen Bygdelag i 2018 har bestått av; 

Leder May-Sylvi Sandnes 

Nestleder Karen Henriksen 

Sekretær Jill Karlsen 

Kasserer Jorunn Haug 

Styremedlemmer; Ingvild Johnsen og Lisa Pedersen 

Varamedlemmer; Anne Bårdseth og Kurt-Tore Paulsen 

 

Bygdelaget hadde 29 betalende medlemmer i 2018. Vi har avviklet 5 styremøter gjennom 
året. Gjennomførte aktiviteter i 2018 var Baddertreffet i juli, med god oppslutning og mange 
hjelpende hender..  

Planlagte aktiviteter som ikke ble gjennomført var 17. mai arrangement, Honkamarsj og 
Mørketidskafe. Når det gjelder 17. mai ble det planlagt arrangement i Kvænangsbotn, og det 
var derfor ikke behov for 2 arrangement. Honkamarsjen ble vanskelig å gjennomføre da det 
ikke passet inn i kalenderen til de frivillige. Mørketidskafeen ble ikke arrangert på grunn av at 
det oppsto vannlekkasje på huset.  

Arrangement av Baddertreff 2018 ble diskutert på årsmøtet og senere på flere styremøter.  
Heller ikke i fjor fikk vi bygdas folk til å være med i planleggingen. Derfor tok Styret 
avgjørelse om at arrangementet burde gjennomføres, og hver person tok ansvar for sine 
områder i planleggingen. Takket være god hjelp fra bygda under selve arrangementet ble det 
et vellykket treff. Vi håper å gjenta suksessen i 2019, og vi satser på at vi også i år får hjelp til 
å arrangere treffet. 

Vi søkte om økonomisk støtte fra mange aktører, og vi fikk tildelt kr. 16.000 fra kommunen. 
Ellers består lagets inntekter av salg, grasrotandel, husleieinntekt, medlemskontingent og noe 
inntekt fra arrangement (f.eks Strikkekafe). 

I 2018 ble det utført mye utbedringsarbeid på grendehuset. Vi har skiftet utvendig panel og 
malt første strøk. Til sommeren håper vi at resten av malearbeidet blir utført. Det ble 
oppdaget vannskade på vaskerom og toaletter i høst, og utbedringsarbeidet er nå fullført.   

Vi takker eksisterende medlemmer for god støtte og ønsker at flere nye medlemmer melder 
seg inn i laget. Kontingent på kr. 100,- pr. husstand kan innbetales til konto 4740.1044724 
eller via Vipps til nr. 514258. 

 

Vennlig hilsen 

Styret i Badderen Bygdelag



Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: ESRBDK Registrert dato:14.10.2019 12:31:08

Antall vedlegg: 3

Innledning

Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon, 

se kommunens nettsider.

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

912765768
Foretak/lag/forening

GAMMENE NAVUONA SIIDA SA
Adresse

Leiraveien 24
Postnummer

9162
Poststed

SØRSTRAUMEN
Telefon

90680501
Telefaks

Bankkonto

47401464561
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Ragnhild
Etternavn

Enoksen
Adresse

Løkviknesset 24

Postnummer

9162
Poststed

SØRSTRAUMEN

Telefon

90680501
E-post

ragnhild.enoksen50@gmail.com

Tiltaket
Det søkes om tilskudd til

B Reparasjon/vedlikehold 



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

Tilskuddet skal brukes til innkjøp og transport av materiell for å reparere dørene til gammene før vinteren kommer for 
fullt.

Søknadssum

2500
kr

Tilknytning til kommunen
Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

B Nei 

Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

B Deler av kommunen 

Sted(er)/område(r)

Olgola, Sørstraumen

Medlemmer
Antall medlemmer  pr. 01.01. dette år

7
Kjønnsfordeling

B Blandet 

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

Passive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

Støttemedlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

7

Inntekter/utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter

Medlemskontingenter

0
Kommunale tilskudd

3000
Andre tilskudd

0
Egne arrangement



5910
Andre inntekter

4
Sum inntekter

8914
Spesifikasjon av utgifter

Husleie

0
Kontingenter

0
Faste driftsutgifter

0
Kurs/instruktør

0
Diverse utgifter

3006
Sum utgifter

3006

Vedlagt dokumentliste

Årsmelding og arbeidsplan 2019.doc

Budsjett 2019 - 2020.xlsx

Årsregnskap 2018 gammene.ods



Budsjett 2019 og 2020

2019 2020
Inntekter Inntekter

Kurs 0 12000
Tilskudd 2500 10000
Prosjektmidler 70000 35000
Diverse 100 500
Resultat 50500

72600 108000

Utgifter Utgifter
Kurs 0 11000
Vedlikehold 1000 10000
Prosjektarbeid 20000 85000
Innkjøp av div. 2000 2000
Resultat 49600

72600 108000

Balanse
Saldo pr. 1.1.2019 10947
Resultat per 31.12.2019 49600
Saldo pr. 31.12.2019 60547

Saldo pr. 1.1.2020 60547
Resultat per 31.12.2020 -50500
Saldo pr. 31.12.2020 10047

Sørstraumen, 7. oktober 2019
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Årsmelding 2018 og arbeidsplan 2019 

 

 

Gammene Návuona Siida SA holdt årsmøte den 21.3.2018.  

Arbeidsplanen som ble vedtatt på årsmøtet inneholdt åtte punkter. Denne gjennomgangen viser hva 
som hva som var planlagt og hva som er gjennomført: 

 Tilsyn med gammene. Utført av styremedlemmene. Om våren ble vintersikring av gammene 
fjernet, og om høsten ble gammene sikret for en ny vinter. Jevnlig tilsyn viser at gammene 
har mange besøk og de besøkene er veldig hensynsfulle. De legger ikke søppel igjen etter seg 
og de er med og tar vare på gammene og alt som hører til dem. Men de glemmer igjen en del 
ting som sitteunderlag og grillutstyr, som kan brukes av andre, samt et og annet klesplagg. 

 Plassere gjestebok med historikk og oppfordring til å sende inn bilder av seg selv. Kasse 
med gjestebok ble satt opp i juli 2018. Mange har skrevet seg inn i gjesteboka, men få har 
lagt bilder på vår FB-side etter besøk. 

 Vedlikehold. Mus har laget ganger og hull i torva på stor gamme. Tørkesprekker mellom 
torvstykkene på toppen av gammene. Musehull og sprekker er utbedret, aske og gammel kull 
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i arran er rensket opp innvendig, gammel duorgi er fjernet, renset og lagt sammen ny duorgi i 
begge gammene. 

 Planer for aktivitet som gir inntjening, lage aktivitetspakker. Ikke gjennomført. 

 Røykekurs, røyking av kjøtt og fisk og annen matlaging i gamme. Kurset ble ikke 
gjennomført slik som tidligere år fordi kursinstruktøren vi har samarbeidet med ble alvorlig 
syk.  

 Gå videre med prosjekt når leder for omstilling i kommunen er på plass. Dette handler om å 
gå videre med tanken om å utvikle anlegget og aktiviteter. Styreleder tok kontakt med leder 
for omstillingsprogrammet, og gammene har fått midler fra omstillingsprogrammet til å lage 
en mulighetsstudie. Men dette arbeidet med studien er ikke fullfinansiert, og arbeidet er ikke 
kommet i gang.  

 Sommerarbeidsplass. En ungdom med sommerarbeidsplass betalt av kommunen hjalp til 
med å vedlikeholde gammene, samt å bygge trehesje, ny steinovn og andre forefallende 
oppgaver i juli 2018. Gammene er avhengig av ungdom med kommunal sommerarbeidsplass 
for å få utført nødvendig vedlikeholdsarbeid hver sommer.  

 Dugnad. I mai gjorde styret gammen klar for bruk om sommeren og i oktober sikret de den 
for vinteren.   

Aktiviteter: 
Nord-Troms Museum hadde en skoledag med matlaging i kokegrop og andre aktiviteter for elever på 
barnetrinnet ved Kvænangen barne- og ungdomsskole. 
 
Návuona Giellaguovdáš arrangerte kursdag ved gammene høsten 2018. 
 
Ut over sommeren og høsten besøkte mange gammene på egen hånd. Da sommeren kom var all 
veden brukt opp. Det som ligger igjen etter besøkende er fullt brukbare ting som ligge- og 
sitteunderlag, grillutstyr, kameraer. klær o.l. Noe ser ut til å være glemt og noe kan være lagt igjen så 
andre kan bruke det. De har holdt god orden rundt gammene. 

 

 

Arbeidsoppgaver 2019 
Drift 
Fjerne vintersikring så snart snøen er borte og gjennomgå tilstanden til gammene. 
Vedlikehold tetting av museganger, tetting av sprekker der torv har tørket, innvendig opprensking, 
forbedring av uteområde med liten slåtte, oppsett av trehesje, lage steinovn. 

Få til arrangement i juni. 

Planer for aktivitet som gir inntjening. Lage aktivitetspakker.  Ta imot bestillinger og henvendelser.  
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Gjennomgå rutiner, inkludert melding til mattilsynet, ved matservering. 

Holde røykekurs i september. Aslak Isak Skum som har vært instruktøren, døde dessverre i sommer. 
Kona og sønnen hans kan tenke seg å holde slik kurs i årene som kommer. 

Avslutning i november.  

Dugnad med vintersikring. 

Anskaffelser: 
Saueskinn. 

 

 
 
Utvikling: 
Oppfølging av forstudie fra 2015. Gå videre med prosjektet når arbeidet er fullfinansiert. 
Den forstudien som ble gjennomført i 2015 viser at det er flere muligheter for å utvikle gammene 
med omkringliggende område videre. Litt av det som gikk fram av denne studien, er gjennomført. 
Forøvrig har mye skjedd siden 2015, og styret mener det er nødvendig med en ny og grundigere 
forstudie for å finne ut hvordan ulike tiltak kan gjennomføres, hva som er gjennomførbart og hva 
som ikke er det.  

I løpet av forstudien skal det være mulig å vurdere flere tiltak eller endring av foreslåtte tiltak. 

 

Sørstraumen, 7. oktober 2020
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Årsregnskap 2017 og 2018

Saldo pr 1.1.2017 1975,86

Innbetalt Loppa kommune 03.07.2017 7400
Utbetalt Ragnhild Enoksen 26.07.2017 5561
Utbetalt Sørstraumen Handel AS18.09.2017 671,1
Nettgiro 30.09.2017 3
Kreditrenter 30.09.2017 1
Innbetalt Kvænangen Kommune 18.10.2017 10000
Utbetalt Ragnhild Enoksen 06.11.2017 8551
Nettgiro 30.11.2017 3
Kreditrenter 31.12.2017 1

Saldo pr 31.12.2017 4589,76

Saldo pr 1.1.2018 4589,76

Innbetalt Gunn A Jacobsen 03.05.2018 5910
Kreditrenter 30.06.2018 1
Innbetalt Kvænangen Kommune 24.08.2018 3000
Kreditrenter 01.10.2018 2
Utbetalt Ragnhild Enoksen 25.10.2018 2000
Utbetalt Anna Sjursen 25.10.2018 1000
Nettgiro 31.10.2018 6
Kreditrenter 31.12.2018 1

Saldo pr 31.12.2018 10497,76



Wzv
'Antall vedlegg:  3

Kulturmidler (KF-109)

Referansenummer: TGJNK5

\

Innledning

Registrert dato:11.10.2019 15:24:23

Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For sknadsfrist og annen relevant informasjon,

se kommunens nettsider.

Opplysninger om foretak/ lag/ forening

Organisasjonsnummer

999208088

Foretak/ lag/ forening

NAVUONA SAMIID SEARVI

Adresse

Løkviknesset 20

Postnummer

9162

Poststed

SØRSTRAUMEN

Telefon

90680501

Telefaks

Bankkonto

4740 3302755

Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Ragnhild

Etternavn

Enoksen

Adresse

Løkviknesset 20

Postnummer

9162

Telefon

90680501

E-post

ragnhild.enoksen50@gmail.com

Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

Q Nytt tiltak

Poststed

SØ RSTRAU M EN



Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til

I løpet av høsten ønsker vi à arrangere opplæring og turnering i cahkko, et strategispill som er beskrevet av Anders

Larsen fra Kvænangen og revitalisert av Bernt Pettersen fra Sekkemo, Mikkel Nordli-Berg fra Tromsø med flere.

Søknadssum

2500

kr

Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag /  en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

®  Nei

Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

G Flere kommuner

Navn på kommunen(e)

Kvænangen, Nordreisa og Loppa

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01. dette år

18

Kjønnsfordeling

Q Blandet

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

0 10

Passive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

2 8

Støttemedlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

Inntekter/ utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter

Medlemskontingenter

2500

Kommunale tilskudd

0

Andre tilskudd

O

Egne arrangement



51805

Andre inntekter

34

Sum inntekter

54339

Spesifikasjon av utgifter

Husleie

O

Kontingenter

0

Faste driftsutgifter

0

Kurs/instruktør

37410

Diverse utgifter

9308

Sum utgifter

46718

Vedlagt dokumentliste

BUDSJETT 2019.xlsx

Årsmelding for NSS 2018.docx

Regnskap 2018 (5).pdf



Návu-ona Sámiid Searvi

Regnskap 2018
inntekter

Brutto salg Samefolkets dag 13505

Kursavgift 38300

Returkontigent 2500

Renter 3_4

Sum inntekter 54339

Utgifter

Forskudd kursholdere 31500

Utgifter Samefolkets dag 7775,88

Refusjon kursavgift 5910

Egenandel Troms Fylkeskommune 1000

Lån stor vevstol 500

Omkostninger bank 33

Overført fra kasse til bank 5000

Resultat/overskudd 2620,12

Sum utgifter 54339

Balanse 2018
Beholdning 1.1.2018 Bank 54966,47

Kasse 7754

Overskudd 2018 2620,l2

Sum 6534059

Beholdning 31.12.2018 Bank 62989,l1

Kasse 2351,48

Sum 65340,59

Sørstraumen, 27. mai 2019

) J .

\Gun -Amta Jacobsen lnger Nygaard

le er kasserer

bin âfä
Revidert og godkjent 27. mai 2019

Saxe Edva dsen

revisor



Kulturmidler (KF-109) gâ;

Innledning

Kommunen tildeler hvert år midler etter søknad fra lokale lag og foreninger. For søknadsfrist og annen relevant informasjon,

se kommunens nettsider.

Opplysninger om foretak/ lag/ forening

“(CI Ãll Olll) (515

Foretak/lag/forening Kva2,'c\L‘u’\c/sz€M» °Lur{u<e/T5«suw<Q

RKo{f‘vf€iVg<«”v lt U
at M

Poststed M  RW Kb

”ll al; sår fart

Lif 40  use otis 2294
Eventuelt forbund/organisasjon som laget er tilsluttet > I  .  f ' `  .  ‘ '

N OWL \&r(;’(XS4rc»N° Wm fl (Nie), Nflftávü å» litt-vile' lflløtlldíl { N K] 5?)
Opplysninger om kontakt\person

Fornavn N

Etternavn

Adresse l ' l i

Öiíflltvfil to l?
Postnummer Poststed

Øllol
9; ‘Sb sl 9;

Em” clttltltvte .turt/und Q lávltltowäln I Kflltwllllwfi. no
Tiltaket

Det søkes om tilskudd til

Q Drift av eksisterende tiltak

BU KP; 6/ RD

Q Reparasjon/vedlikehold

O Nytt tiltak

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til V3 Katy] DIV*

r N'Q\w\€«"3 .  (lf«"(l‘(\(Rd!wv\«’iv‘C\ km Mål" r'w‘M\\w>),<,r ; Lt cl M ~ \ i fiwl)

Søknadssum ,

30  009
kr



Tilknytning til kommunen

Gjelder søknaden for et lag / en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

O  Ja

Q Nei
/

Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

Q  Hele kommunen
/

O Deler av kommunen

O Flere kommuner

Sted(er)/omréde(r) ”i KVQXWJÅXWVJLQ 1KOW\VV\k/[X\§L.

il

Navn på kommunen(e)

Medlemmer

Antall medlemmer pr. 01.01. dette år 1

Kjønnsfordeling

0 Bare gutter/ menn

0 Bare jenter/ kvinner

øxBlandet

O Hovedsakelig gutter/ menn

O Hovedsakelig jenter/kvinner

Aldersfordeling

Aktive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år

3 'i

Over 18 år

lå



Passive medlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

Støttemedlemmer

Under 12 år 12 til 18 år Over 18 år

Inntekter/ utgifter

Oppgi faktiske inntekter og utgifter for siste regnskapsår.

Spesifikasjon av inntekter

Med lemskontingenter i  ,

L100
Kommunale tilskudd

'30o
Andre tilskudd

Egne arrangement

iooo +  DIÖM =  lifib

Smdhle, êfioèmfln
5ai1i,@@

Spesifikasjon av utgifter

Andre inntekter

Sum inntekter

Husleie

Kontingenter

Faste driftsutgifter

54QS3,5H
Kurs/ instruktør

Diverse utgifter

Sum utgifter

3¥â53,5d

Forklaring til feltene

Organisasjonsnummer

Hvis laget/foreningen er registrert i Enhetsregisteret, skal organisasjonsnummer oppgis.

Telefon

Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Bankkonto

Oppgi kontonummeret som tilskuddet skal utbetales til. Kontonummeret skal oppgis uten mellomrom eller punktum mellom tallene.

Telefon

Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

E-post

Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.

Beskriv nærmere hva tilskuddet skal brukes til



I  dette feltet skal du ikke registrere personsensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer, helseopplysninger eller andre personlige

opplysninger.

Søknadssum

Det finnes flere regler for tildeling av kulturmidler. Gå inn på kommunens nettside for å lese mer.

Gjelder søknaden for et lag /  en forening utenfor kommunen, men med kulturtilbud til denne kommunen?

I spesielle tilfeller kan organisasjoner utenfor kommunen, som gir kulturtilbud til en del av kommunens innbyggere, bli tildelt midler.

Laget/foreningen gir kulturtilbud innenfor

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid som ikke har et kommersielt formål, kan gis til lag og foreninger innenfor kommunens grenser.

Sted(er)/område(r)

Her skriver du inn navnet på stedet/området hvor laget har kulturaktiviteter.
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Kvænangen Postmottak

Fra: Karen  Røraas <karenroraas@icloud.com>
Sendt: torsdag 17. oktober 2019  12:24
Til: Eirik  Losnegaard Mevik; Kvænangen Postmottak
Emne: Søknad  om midler til juleverksted i Kvænangsbotn

Søknad  om midler til juleverksted 2019:

Vi  er  en liten barnegruppe som tilhører Kvænangsbotn Grendehus, 9162 Sørstraumen, Kvænangen.  Vi  arrangerer

sosiale sammenkomster i hovedsak for  barn  mellom 0-16 år for å skape trivsel og glede i kommunen.

Vi har arrangertjuleverksted tre år på rad (arrangeres for fjerde gang i november 2019) hvor barn og foreldre har
kommet og laget julepynt og fått servert mat og drikke. Tilbudet er helt gratis for både store og små. Det har vært

overraskende stort oppmøte og vi har fått enormt gode tilbakemeldinger. Vi i barnegruppen legger mye arbeid i
planlegging/forberedelser/opprydning av juleverkstedet som holdes hvert år på grendehuset i Kvænangsbotn. Vi får

også besøk avjulenissen som deler ut litt godter til barna. Over høyttalerne spillerjulemusikk mens barna klipper,

limer, syr og tegner. Dette arrangementet koster barnegruppa omlag 10.000kr hvert år (innkjøp av mat, rekvisita

osv)

Vi ser at barnegruppens arrangementer er svært populære og kanskje en nødvendighet på et lite sted der så mye

blir nedlagt.. Vi er med på å skape gode minner/tradisjoner for barna som vokser opp her, og det gleder oss veldig.

Vi ønsker at dette arrangementer skal fortsette å være gratis, så derfor søker vi midler.

l fjor søkte jeg midler til barnegruppen, men fikk avslag fordi det var skjedd en «feil i systemet».

Avslaget ble begrunnet med at jeg ikke søkte innenfor fristen  -  noe jeg gjorde. Men da jeg Ia dette frem for

kommunen og viste til datoer for søknad fikkjeg beskjed om at det ikke var penger igjen.

Håper derfor at Kvænangen kommune kan bidra i år.

Med vennlig hilsen

Karen Reiersen

[Side #]



RAPPORT PÅ TILDELTE MIDLER FRA KVÆNANGEN

KOMMUNE 2019 -

NÆRMIUØTILTÅK V/ NÆRINGSKONSULENT OG

KULTURMIDLER V/ UTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 02.11.19

NÆRMIU TILTAK

Alteidet ungdoms og idrettsforening fikk tildelt kroner 15.000 i nærmlljøtíltak til utbedring

av adkomst på hytta på løkelfjordeidet, samt legging av nytt dekke på plattingen. Begge

deler er utført. Utgifter til utbedring av veien kom på 13.000, og ble utført av ØB Maskin.

Nytt dekke på plattlngen kostet rundt 6000,- kroner, leggingen har vi gjort selv.

Dersom det er ønskelig med bilder og dokumentasjon på utgifter, kan på dette leveres i

etterkant

KULTURMIDLER

Alteidet ungdoms og idrettsforening fikk tildelt til sammen kroner 12.000 via kulturmidler.

Det var søkt om penger til maling av samf.huset , sletting og graving ved inngangsparti og

til drift/generelt vedlikehold. Vi har malt nesten hele huset, det gjenstår en del i toppene,

utbedring av noe dårlige bord, samt utbedring av vinduer. Vi har fått ordnet og

gravd/slettet ved inngangsdøra slik at vi slipper vann i gangen ved mildvær. Gravingen ble

utført av ØB Maskin og utgiften for dette var på kroner 1500,-. Leie av lift til maling, kroner

2000,-. Maling og utstyr til dette har vel endt på rundt kroner 7-8000,- . Det står da noe

maling igjen så vi kan begynne med til våren.

Dersom det er ønskelig med bilder og dokumentasjon på utgifter kan dette leveres i

etterkant.

Med hilsen for

Alteidet ungdoms og idrettsforening

Marit Boberg
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Søknad om kulturmidler høsten 2019

Søknad  om  tilskudd til aktivitet  til  lag, foreninger og

grende-/samfunnshus  i  Kvænangen kommune.

Lag, foreninger og grende-/samfunnshus kan søke om ülskudd til  aktiviteter  innenfor  idrett,

arrangementer og/ eller kulturfremmende arbeid.

Lag, foreninger og grende-/ samfunnshus kan søke om tilskudd  til aktiviteter  innenfor idrett,

arrangementer og/eller kulturfremmende arbeid.

Søknadsfristen er 15.0ktober 2019 . Søknad om tilskudd til aktiviteter innenfor idrett,

arrangementer og kulturelle tiltak har til hensikt å skape nye tilbud og å  opprettholde og

videreutvikle allerede eksisterende idrettstílbud og kulturaktiviteter. Lag og foreninger som har

tilbud av aktiviteter og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. Dersom

laget eller foreningen aktiviserer og integrerer ressurssvake grupper (psykisk eller fysisk

utviklingshemmede) tas dette med.

Det kan sgkes om fglgende:

-  Tilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr til lag/foreninger og

grende-/samfunnshus.

-  T ilskudd til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak, utstyr for eldre og

funksjonshemmede.

Søknaden må inneholde konkret beskrivelse av hva midlene skal brukes til. Ved ferdigstillelse

av prosjektet sendes det inn en sluttrapport dokumentert med bilde og regnskap.

Fglgende må legges ved søknaden:

* Siste års årsmelding.

* Siste årsårsregnskap.

* Budsjett for kommende år.

Søknader som mangler opplysninger og/ eller vedlegg, eller søknader som

kommer inn etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.

Søknad med vedlegg leveres elektronisk via kommunens hjemmeside. Skjemaet finner du

under lmappen «Skjema A-Å» og skjemaet «Kulturmidler (KF 109)». Spørsmål om søknaden

rettes til Etatsleder for oppvekst og kultur, Jorunn Farstad på mail

jorunn.farstad@kvanangen.kommunene eller tlf. 46851881.
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Forslag om skattlegging av vannkraftverk – høringsuttalelse  

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune slutter seg til LVK’s høringsuttalelse om skattlegging av vannkraftverk. 
Kommunen går imot utvalgets forslag om å avvikle de konsesjonsbaserte ordningene med 
konsesjonsavgift og konsesjonskraft, samt å endre eiendomsskatten.  
 
 
Saksopplysninger 
NOU 2019: 16 - SKATTLEGGING AV VANNKRAFTVERK - LVKS HØRINGS-
UTTALELSE  
Innledning   
Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 30.09.2019 hvor høringsfristen for NOU 2019:16 
- Skattlegging av vannkraftverk er satt til 1. januar 2020.   
Kvænangen kommune viser til LVKs høringsuttalelse, som kommunen slutter seg til.  
Kommunen går imot utvalgets forslag om å avvikle de konsesjonsbaserte ordningene med 
konsesjonsavgift og konsesjonskraft, samt å endre eiendomsskatten.  
Forslagets betydning for kommunen 
Kvænangen kommune er vertskap for Kvænangen kraftverk AS og Småkraft AS.  
Kommunen mottar om lag 9,1 MNOK i årlige inntekter, hvorav  

 932 000,- i konsesjonsavgifter,  
 4 931 000,- i netto inntekter fra konsesjonskraft og  
 3 211 000,- i eiendomsskatt.  

Samlet vil forslagene gi et skattetap for kommunen i størrelsesorden 9,1 MNOK.  
Bortfall av inntekter i denne størrelsen vil få dramatiske konsekvenser for produksjon av tjenester 
til kommunens befolkning da vannkraftrelaterte inntekter tilsvarer ca 5 % av kommunens totale 
inntekter. 
Kommunens begrunnelse for å gå imot utvalgets forslag  
Kommunens innvendinger mot utvalgets forslag kan oppsummeres slik:  

 Utvalget svarer ikke på mandatet. I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var å 
vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak 



blir gjennomført. Kraftverkene har påpekt at det er den innretningen grunnrenteskatten har 
fått som er problemet, ikke de kommunale ordningene.   

 Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter:  
Kommunens inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft som i 2018 utgjorde 
5 863 000,- er nedfelt i konsesjon fra 15. mai 1964. Utvalgets forslag om å avvikle 
ordningene med konsesjonsavgift og konsesjonskraft vil være et brudd på 
samfunnskontrakten som ligger til grunn for utbyggingen i kommunen, og som 
kommunens samtykke til utbyggingen var basert på. Forslaget er også i strid med 
grunnloven § 97 om at lov ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Konsesjonsvilkårene som 
gir kommunene en rett til en andel av verdiskapingen, må ha samme varighet som 
konsesjonen.  

 Eiendomsskatt:  
Kommunen mottar 3 211 000,- i eiendomsskatt fra kraftverkene i kommunen, hvorav 
2 954 000,- fra stor vannkraft og 257 000,- fra småkraftverkene. 
Utvalgets forslag om at eiendomsskatten skal basers på skattemessig verdi er i strid med 
eiendomsskatteloven hovedregel i eiendomsskatteloven § 8 A-2 om at eiendomsskatten 
skal tilsvare anleggets omsetningsverdi. Eiendomsskatt basert på skattemessig verdi vil 
innebære at eiendomsskatten vil bli størst i de første årene etter at investeringen blir 
gjennomført, mens skatten blir lavere når lønnsomheten øker. Utvalget viser til uttalsler 
om at for gamle kraftverk kan eiendomsskattegrunnlaget gå mot null.  
Forslaget fra utvalget, som vil føre til høy skatt i årene etter investeringene foretas, vil 
etter kommunens syn ikke utløse investeringene og svarer følgelig ikke på mandatet. 

Kompensasjon av lovbestemte ordninger gjennom andre ordninger er uegnet 
Kraftskatteutvalget foreslår ingen kompensasjon for kommunenes milliardtap 
Kraftskatteutvalget skriver på side 158: 

«For å illustrere et ytterpunkt for fordeling har utvalget sett på en full omfordeling av 
provenyeffekten mellom stat, kommuner og fylkeskommuner via naturressursskatten. Det 
understrekes at dette bare er en illustrasjon og ikke et forslag fra utvalget.» (understreket 
her) 

Utvalget foreslår mao ikke selv noen kompensasjon til vertskommunene for inntektsreduksjonen 
på 3,66 milliarder kroner hvert år. Utvalget omtaler imidlertid mulige omfordelingsalternativer, 
eksempelvis at «[e]n ønsket fordeling kan oppnås ved egne ordninger for omfordeling, enten 
gjennom naturressursskatten eller gjennom direkte inntektsfordeling».  
Kvænangen Kommune kommunen vil påpeke at videre vannkraftutbygging er avhengig av lokal 
aksept. Etter dagens kraftskatteregime vil kommunen ha et konsesjonsfestet og lovfestet krav på 
en andel av den verdiskapningen som kraftutbyggingen gir grunnlag for. Uten lokale inntekter vil 
det oppstå motstand mot å foreta fornuftige rehabiliteringer og ny vannkraftkraftutbygging. 
Hvorfor kommunenes inntektstap fra lovbestemte ordninger ikke kan erstattes av 

overføringer eller en økning i naturressursskatten? 
Kommunens rett til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt eiendomsskatt basert på 
anleggenes reelle markedsverdi kan ikke erstattes av overføringer eller en økning i 
naturressursskatten.  
Bakgrunnen for dette er at en slik kompensasjon vil være helt uegnet: 

 Utvalget opplyser på side 159 at «Ved full omfordeling mellom stat og kommunesektor 
gjennom økt naturressursskatt vil 295 av 426 kommuner per 2017 få økte inntekter per 
innbygger. I de 295 kommunene med økte inntekter bor om lag 90 pst. av norske 
innbyggere.» (understreket her) 
 



 En kompensasjon i form av økt naturressursskatt vil bli fordelt på samtlige kommuner, og 
da hovedsakelig basert på innbyggertall. En kompensasjon gjennom naturressursskatten 
vil følgelig først og fremst komme de folkerike kommunene til gode. Beregninger foretatt 
av KS viser at Kvænangen kommune vil bli sittende igjen med et netto tap på ca kr 8,8 
mill. 

 Videre er en kompensasjon av dagens eiendomsskatteregler og konsesjonskraftordningen 
gjennom en naturressursskatt uegnet fordi den ikke vil gi kommunen en varig verdiandel.  
En naturressursskatt vil kunne innebære x antall øre/kWh. Konsesjonskraften og 
eiendomsskatt vil imidlertid øke i verdi dersom verdien av naturressursene øker. Det vil 
derfor være sterkt urimelig om ikke de kommuner som har avstått sine stadig mer 
verdifulle naturressurser skal beholde en andel av denne verdiøkningen.   

 Innvendingen nevnt over gjør seg også gjeldende om man løfter ut naturressursskatten av 
inntektssystemet 

Utvalgets forslag til endringer i reglene om Eiendomsskatt på vannkraftanlegg må avvises 
Utvalgets forslag – virkninger for kommunen 
Utvalget foreslår å benytte skattemessig verdi ved eiendomsskatteverdsettelse av 
vannkraftanlegg. Videre foreslår utvalget å ta ut produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner 
og fallrettighetene. Av verdsettelsesgrunnlaget. Utvalget begrunner forslaget med at 
eiendomsskattereglene for små og store vannkraftanlegg vil bli like, og at vannkraftanlegg vil bli 
likebehandlet med annen alminnelig næringseiendom.  
Det samlede tapet for kommunene er anslått til 1,530 milliarder kroner hvert år.1 
Det er ingen oversikt i utvalgets rapport over hva tapet blir for hver kommune. Heller ikke 
Kvænangen kommune kan fastslå hva tapet blir, da kommunen ikke kjenner den skattemessig 
verdi anleggene har i Kvænangen kommune2. Når tapet for Kvænangen kommune er beregnet til 
ca 8,8 mill er det derfor basert på det samlede provenytapet utvalget har beregnet. Inntektstapet 
er basert på et gjennomsnittlig skattetap for alle kommuner på om lag 2/3 av dagens inntekter. 
Dette tilsvarer som nevnt 5 % av kommunens totale budsjett – eller minst 18 stillinger. 
Mandatet bygger på en uriktig forståelse av gjeldende rett 
Utvalget viser til mandatet for sitt forslag om å anvende skattemessig verdi.  
Kvænangen kommune vil påpeke at det i mandatet er gitt anvisning på at utvalget skal vurdere 
verdsettelse etter substansverdi. Substansverdi er ikke det samme som skattemessig verdi. I en 
substansverdi vurdering skal man frem til dagens gjenanskaffelsesverdi (med fradrag for slit og 
elde).  
Utvalgets forslag går følgelig utenfor mandatet.  
Mandatet bygger dessuten på en uriktig utlegging av hva som er gjeldende verdsettelsesprinsipper 
for eiendomsskatt. I mandatet fremgår følgende: 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 NOU 2019:16 side 159 

2 Kommunen kjenner ikke til om selskapene oppgir skattemessig verdi per kraftverk. 



«De særskilte verdsettelsesreglene i eiendomsskatten for store kraftanlegg (over 10 MVA) 
er utformet slik at verdien av grunnrenten også inngår i beregningsgrunnlaget for 
eiendomsskatt. Anslått markedsverdi av kraftverkene fastsettes som nåverdien av en 
sjablongmessig anslått nettoinntekt. (…) 
For mindre kraftverk og annen næringseiendom er hovedregelen at objektene skal 
takseres til substansverdi. Utvalget skal vurdere om den særskilte verdsettingsmetoden for 
store kraftanlegg er hensiktsmessig, eller om også disse burde vært ilagt eiendomsskatt 
etter substansverdi.» (uthevet her) 

Det er riktig at verdsettelsesprinsippet for vannkraftverk er avkastningsverdi, jf sktl § 18-5. Det 
er imidlertid feil at mindre kraftverk og næringseiendom verdsettes etter substansverdi:  

 Næringseiendom skal verdsettes etter eiendommens avkastningsverdi, jf 
eiendomsskatteloven § 8 A-2, mens  

 Småkraftverk verdsettes etter skattemessig verdi.  
Begrunnelsen for at småkraftverkene verdsettes etter skattemessigverdi, til tross for at denne som 
regel ikke samsvarer med anleggenes markedsverdi, var forenklingshensyn. At man aksepterte en 
slik forenkling er igjen utelukkende begrunnet i anleggenes størrelse.  
Småkrafteierne har lenge kritisert verdsettelsesbestemmelsene for småkraftanleggene, da 
skattemessig verdi gir en uheldig skatteprofil. Under enhver omstendighet kan ikke 
forenklingshensynet begrunne en endring for stor vannkraft.  
Kommunens kommentarer til utvalgets forslag om skattemessig verdi 
Utvalget har kommentert misforståelsen om verdsettelsesprinsippet i mandatet slik3: 

«Utvalget er kjent med at mandatet ikke er presist når det omtaler at mindre kraftverk skal 
takseres til substansverdi, og har lagt til grunn at eiendomsskattegrunnlaget for mindre 
vannkraftverk i dag fastsettes i tråd med skattemessig verdi på driftsmidlene.» (uthevet 
her) 

Utvalget kommenterer imidlertid ikke misforståelsen hva gjelder verdsettelsesprinsipp for 
næringseiendom.  
Kvænangen kommune kan ikke se at det er grunnlag for utvalget til å omdefinere mandatet som 
at det ber om en vurdering om skattemessig verdi bør anvendes.  
Det er feil at næringseiendom som hovedregel skal verdsettes etter substansverdi. At 
avkastningsverdi nå er hovedregelen fremgår av eiendomsskatteloven § 8 A-2 første setning, jf 
annen setning: 

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si 
innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve 
ved fritt sal. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg 
å fastsetje verdet etter regelen i første punktum» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 NOU 2019:16 side 12 



 
Stortinget avviste i 2018 at energianleggene, herunder vannkraftanlegg, skal anses som 

næringseiendom 
Stortinget vedtok i desember 2017, med virkning fra 1.1.2019, at eiendomsskatt på energianlegg 
(dvs kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum) 
er å anse som en særskilt eiendomskategori, jf eiendomsskatteloven § 3 c.  
Videre er forslaget i strid med den nylige endringen i eiendomsskatteloven § 4 hvor Stortinget 
presiserte:  

«Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg 
omfatta av særskattereglane for petroleum.» 

At energianleggene ble skilt ut som egen kategori ble nettopp begrunnet i at slike anlegg i det 
vesentlige er å anse som produksjonsinstallasjoner og utstyr, ikke bygninger. Utvalget ser ikke ut 
til å ta dette inn over seg. 
Utvalgets forslag vil føre til at hva som skal inngå i verdsettelsen av vannkraftanlegg vil avvike 
fra hva som gjelder for de øvrige energianleggene. Dette er ikke omtalt av utvalget.  
Kvænangen kommune kan ikke se at det er grunnlag for å avvike fra hva Stortinget for kort tiden 
har tatt stilling til, nemlig at vannkraftanlegg ikke skal likestilles med næringseiendom generelt 
og dermed ikke skulle omfattes av reglene som kraftskatteutvalget viser til som begrunnelse for 
sine endringsforslag.  
Kvænangen kommune vil videre vise til at kommune ved lovendring i 2019 for tidligere verk og 
bruk der «produksjonsutstyr- og installasjoner» ble tatt ut av grunnlaget for tidligere verk og bruk 
– ble lovet en statlig kompensasjon. Denne har vist seg utilstrekkelig. 
Utvalgets forslag om å anvende skattemessig verdi for store vannkraftverk vil være i strid med 

eiendomsskattelovens hovedregel om verdsettelse til markedsverdi 
Det er ikke riktig når utvalget viser til at å trekke ut produksjonsutstyr og installasjoner fra 
takstgrunnlaget og å anvende reglene om skattemessig verdi vil likestille reglene for store 
vannkraftverk med små kraftverk og næring. For småkraftverkene vil produksjonsutstyr og 
installasjoner inngå, mens for næring anvendes avkastningsverdi.  
Eiendomsskattelovens grunnprinsipp er at skattegrunnlaget skal baseres på anleggets reelle 
markedsverdi.  Skattemessig verdi samsvarer ikke med markedsverdien, jf. utvalgets henvisning 
til Ot prp nr 23 (1995-96) i forbindelse med forrige kraftskatterapport:  

«I Ot.prp. nr. 23 (1995–96) uttales det at skattemessig verdi i mange tilfeller ville treffe 
markedsverdien dårlig. […] 

Utvalgets forslag, som i realiteten er en avvikling av eiendomsskatt på vannkraftanlegg, går i 
motsatt retning av hva andre fagutvalg og skatteøkonomer anbefaler. 
Utvalgets forslag vil føre til at kommunenes andel av grunnrenten opphører  
Utvalgets forslag bryter også med det grunnleggende prinsippet om at eiendomsskatten er en 
objektskatt som skal gi uttrykk for eiendommens objektiviserte omsetningsverdi. Formålet med 
dagens verdsettelses-bestemmelse i skatteloven § 18-5 er å komme frem til en objektivisert 
markedsverdi for det enkelte kraftanlegg inkludert naturressursen som utnyttes, jf. Ot.prp. nr. 23 
(1995-1996) s. 138: 

«Eiendomsskattetaksten bør uttrykke verkets markedsverdi. Departementets forslag til 
takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor siktemålet er å komme 
fram til markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. Markedsverdien 
vil dels reflektere verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene som er 



foretatt i anleggene. Det innebærer at kommunene også via eiendomsskatten på kraftverk 
får beskattet verdien av eventuell grunnrente. Siden omsetning av kraftverk er svært liten, 
er det i praksis vanskelig å finne markedsverdien ved å sammenligne prisen på et 
tilsvarende, nylig omsatt kraftverk. En må derfor ta utgangspunkt i en beregnet 
markedsverdi (takst).» (understreket her) 

Dersom eiendomsskatt på kraftanlegg fortsatt skal gi uttrykk for anleggets reelle markedsverdi, 
må eiendomsskatteverdsettelsen også i fremtiden fange opp verdien av naturressursen.  
For å kunne fange opp markedsverdien til et kraftanlegg i tråd med eiendomsskattens 
hovedprinsipp er det nødvendig å inkludere verdien av naturressursen. Dette fremgår bl.a. av jf. 
Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 11.5.2: 

«Departementets forslag til takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, 
hvor siktemålet er å komme fram til markedsverdien eller den objektiviserte verdien av 
eiendommen. Markedsverdien vil dels reflektere verdien av naturressursen og dels verdien 
av de investeringene som er foretatt i anleggene.» (understreket her) 

Stortinget bekreftet dette utgangspunktet ved behandling i Innst. O. nr. 62 (1995-96) kapittel 8.1: 
«Flertallet er enig med departementet i at grunnlaget for eiendomsskatt skal være 
markedsverdien av det enkelte kraftverk. Markedsverdien vil reflektere verdien av 
naturressursen i tillegg til verdien av investeringen.» 

Når utvalget tar ut verdien av vannfallet av eiendomsskattegrunnlaget, fratas kommunene sin 
rettmessige andel av grunnrenten.  
Konsekvenser av utvalgets forslag om skattemessig verdi er at mange eiendomsskattegrunnlag vil 

bli satt til kr. 0,- 
Under kraftskattereformen i 1997 konkludert departementet med at større vannkraftanlegg 
verdsettes etter en nåverdiberegning, ettersom denne fremgangsmåten ble ansett å være best egnet 
til å treffe markedsverdiene, jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 11.5.2: 

«Departementet er enig med Rødseth-utvalget i at formuesverdien må beregnes ved hjelp 
av nåverdiberegning. Markedsverdien til et kraftverk skal reflektere verkets forventede, 
framtidige netto inntjeningsmuligheter. Et kraftverks markedsverdi kan uttrykkes som 
nåverdien av alle forventede, framtidige inntekter fratrukket nåverdien av alle framtidige 
kostnader knyttet til kraftproduksjonen.» 

Departementet avviste å benytte skattemessige verdier, da dette verdsettelsesprinsippet «ville 
treffe markedsverdien dårlig»: 

«Departementet har bl.a vurdert om takstene kunne settes lik det årlige skattemessige 
avskrivningsgrunnlaget for hvert enkelt kraftverk. En slik metode ville vært enkel, men den 
blir ikke foreslått fordi skattemessige verdier i mange tilfeller ville treffe markedsverdien 
dårlig. Blant annet ville en ikke få tatt hensyn til verdien av eventuell grunnrente.» 
(understreket her) 

Sanderud-utvalget erkjenner at skattemessige verdier ikke treffer markedsverdien:  
«Verdifall og verdiøkning som ikke samsvarer med avskrivninger og påkostninger vil ikke 
reflekteres i skattemessige verdier. […] Eldre kraftanlegg kan ha skattemessige verdier 
som er langt lavere enn markedsverdien på driftsmidlene. For anlegg med påstemplet 
merkeytelse under 10 000 kVA brukes skattemessige verdier som eiendomsskattegrunnlag 
allerede etter dagens regler, og enkelte av disse kraftanleggene har i dag en skattemessig 
verdi på 0.» (understreket her) 

 



Kvænangen kommune kan ikke se at utvalgets forslag er i samsvar med det grunnleggende 
hovedprinsipp i eiendomsskatteloven om at verdsettelsen skal skje etter omsetningsverdi.  
Dagens eiendomsskatteregler hindrer ikke samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer 
Kvænangen kommune er uenig i utvalgets forutsetning om at eiendomsskatt må anses som en 
bruttoavgift som er lite påvirket av endret lønnsomhet ved anlegget.  
Med unntak av naturressursskatt og eiendomsskatt på småkraftanlegg, er alle skatteordningene i 
dagens kraftskattesystem lønnsomhetsavhengige. Dagens eiendomsskatteregler er ikke til hinder 
for selskapene å «gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftinvesteringer», slik utvalget 
legger til grunn.  
Det er dagens innretning på den statlige grunnrenteskatten som favner mer enn superprofitten som 
hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, ikke eiendomsskatten.  
Inntekter fra eiendomsskatt var en forutsetning for konsesjonene  
I Konsesjonssøknadene er kommunene forespeilet bla eiendomsskatteinntekter som følge av 
vannkraftutbyggingen. Gjennom kommunenes tilslutning til kraftutbyggingene er det etablert en 
samfunnskontrakt om at distriktene skal ha en rettmessig kompensasjon for omfattende 
naturinngrep. Rokker man ved denne samfunnskontrakten, vil dette bli oppfattet som brudd på de 
løfter som kommunen har bygget sin tilslutninger til utbyggingsplanene på. 
Ved kraftskattereformen i 1996 var det bred politisk enighet om at vertskommunene har et legitimt 
krav på inntekter fra vannkraftutbyggingen. Ved vedtakelsen av kraftskattereformen uttalte et 
samstemt Storting: 

«Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Den sterke lokale 
forankringen innebærer at kraftkommunene får særskilte skatteinntekter fra 
kraftvirksomheten. Det har vært bred enighet om dette.» 

Utvalgets forslag fremstår som et brudd på den brede enigheten som fremgår ovenfor. 
Utvalgets forslag dersom dagens regler beholdes 
Kvænangen kommune er uenig i kraftskatteutvalget uttalelser om kapitaliseringsrenten for 
eiendomsskatt, forutsatt at dagens regler beholdes. Konsesjonsordningene. Kommunen mener 
man bør fastsette kapitaliseringsrenten i trår med reglene som gjaldt tidligere. 
Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter 
Innledning  
I mandatet om konsesjonsavgifter og konsesjonskraft heter det:  

«Konsesjonær kan pålegges konsesjonsavgifter til stat og kommune. Kraftprodusenter 
kan også pålegges å avstå inntil 10 pst. av kraftgrunnlaget som konsesjonskraft til 
berørte kommuner, evt, fylkeskommuner. Utvalget kan vurdere om ordningene kan 
forbedres.» (understreket her) 

Inntektstapet for kommunene ved avvikling av begge ordningene er anslått til kr. 2,125 milliarder 
kroner. 
Kvænangen kommunene mener utvalgets forslag om å avvikle ordningen ikke svarer på mandatet. 
Utvalgets forslag om å avvikle ordningene vil heller ikke innebære at de hindrene for 
samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer utløses.  
Kommunen mener videre at forutsetningene ekspertutvalget legger til grunn er uriktige. Det 
samme gjelder begrunnelsen for avvikling av ordningene, nemlig at konsesjonskraft og 
konsesjonsavgifter «svekker selskapenes insentiver til å investere i lønnsomme ressurser», jf. s. 
137 jf. pkt. 6.4 og 7.2.  



Utvalget begrunner forslaget om å avvikle konsesjonsordningene med at de er «historisk betinget, 
og de opprinnelige formålene gjør seg ikke lenger gjeldende på samme måte.», jf. s. 16. 
Kommunen er uenig i at begrunnelsen for ordningene i dag er behovet for kraft. Begrunnelsen er 
nå og tidligere at kommunene har krav på en verdiandel som vannkraftproduksjon gir grunnlag 
for. 
Konsesjonsavgifter  
Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonsavgiften bla med at: 

«Det kan stilles spørsmål om ordningen oppfyller det opprinnelige formålet. Videre er det 
ikke likebehandling i systemet for konsesjonsavgifter, satsene varierer betydelig i eldre 
konsesjoner.» (s. 139) 

Kvænangen kommune mener at begrunnelsen ikke treffer. Konsesjonsavgiftene har et todelt 
formål: Konsesjonsavgifter er en erstatning til kommuner for de skader og ulemper av allmenn 
karakter som følge av vannkraftutbyggingen. Videre skal konsesjonsavgiftene gi kommunene en 
andel av den verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til.  
Et grunnleggende prinsipp, som også fremgår av naturmangfoldloven § 11, er at kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.  
Kvænangen kommune mener at utvalgets forslag om å avvikle konsesjonsavgiften som vår eldste 
miljøavgift på vår mest naturinngripende næring i 2019 for å bygge mer vannkraft, er helt forfeilet.  
I utvalgets mandat heter det at:  

«Et prinsipp for at ressursene i samfunnet kan utnyttes mest mulig effektivt, er å først 
benytte skatter og avgifter som bidrar til bedre ressursbruk (for eksempel 
miljøavgifter), deretter benytte nøytrale skatter som ikke påvirker valgene til 
produsenter og forbrukere (for eksempel grunnrenteskatt) og til slutt bruke vridende 
skatter for å oppnå tilstrekkelige inntekter til fellesskapet og mål om omfordeling.» 
(uthevet her)  

Forslaget om å avvikle konsesjonsavgiften også bryter med de historiske forpliktelser samfunnet 
har til de kommuner som har akseptert store naturinngrep.  
Konsesjonskraft  
Utvalget begrunner også forslaget om avvikling av konsesjonskraftordningen med at ordningen 
svekker selskapenes insentiv til å gjennomføre investeringer som er lønnsomme for samfunnet, at 
ordningen er historisk betinget og at de opprinnelige formålene ikke lenger gjør seg gjeldende på 
samme måte:  

«Konsesjonskraft og konsesjonsavgift er gamle ordninger. Organiseringen av det 
norske samfunnet og kraftforsyningen har endret seg mye siden ordningene ble innført. 
Konsesjonskraft og konsesjonsavgift kan derfor ha utspilt sin rolle, og ordningenes 
formål oppnås ikke lenger på en effektiv måte. (..) Tilgangen på kraft til en rimelig pris 
til kommunene er ikke lenger et formål som må sikres med konsesjonskraft(..) Det 
historiske formålet med konsesjonskraften gjør seg dermed ikke gjeldende på samme 
måte i dag» (s.140, 141, uthevet her) 

Kvænangen kommune er uenig. Formålet med konsesjonskraften var dels å sikre kommunene 
tilgang til fysisk kraft til en rimelig pris og dermed samme velstandsutvikling som by- og 
industrikommunene, dels v å sikre kommunene en andel av verdiskapningen som utnyttelse av de 
lokale vannkraftressursene gir opphav til.  
Videre viser Kvænangen kommune til at ved behandlingen av energimeldingen i 2016 slo 
stortingsflertallet, dagens regjeringspartier og SV, fast at  
 



«dagens konsesjonsordninger fungerer etter intensjonen», jf. Innst. 401 S (2015-2016) 
s. 24.  

En enstemmig Energi- og miljøkomité trakk fram betydningen av kommunenes rettmessige 
verdiandel:  

«Komiteen viser til at formålet med konsesjonsordningene er å sikre vertskommunene en 
andel av verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til, og vertskommunene 
bidrar gjennom avståelse av naturressurser til denne verdiskapningen.» (Innst. 401 S 
(2015-2016) s. 24) 

Ved revisjon av konsesjonslovene i 2017 bemerket en enstemmig Energi- og miljøkomité:  
«Gjennom avgifter, beskatning, konsesjonskraft og lignende mekanismer har man sikret 
at allmennheten får en del av verdiskapningen, og at de lokalsamfunn som er berørt av 
kraftutbygging, får kompensasjon for beslag av arealer og naturverdier. Hensyn til natur 
og miljø og annen bruk av arealer og vann har blitt ivaretatt gjennom 
konsesjonsbehandling etter dette lovverket.», jf. Innst. 438 L (2016-2017) s. 3, uthevet her.   

Kvænangen kommune viser til at verdiandelsaspektet tilsier at vertskommunene også i fremtiden 
skal ha minst like store verdiandeler av vannkraftproduksjonen som dagens fordeling innebærer. 
Dette forutsetter at ordningen med både konsesjonskraft og konsesjonsavgift videreføres.    
Avvikling av konsesjonsordningene rokker fundamentalt med samfunnskontrakten mellom stat, 

utbygger og kommune 
Kommunenes utsikter til inntekter fra vannkraftutbygging har i årtier vært forutsetning for 
kommunenes tilslutning til utbyggingsprosjekter. Vannkraft er en evigvarende og forurensningsfri 
energikilde, er de naturinngrep som følger med et vannkraftanlegg har samme varighet som 
vannkraftproduksjonen.  
Ved kraftutbyggingen ble det etablert en samfunnskontrakt mellom utbygger og kommunen. 
Utvalget påpeker da også at «Konsesjonskraft og konsesjonsavgift har bidratt til å aksept for 
utbygging av vannkraftverk hos berørte parter.» (s. 137).  
Utvalgets forslag vil oppleves som et brudd på samfunnskontrakten. Det ytelse mot 
ytelsesprinsipp disse ordningene bygger på, har like stor gyldighet så lenge kraftproduksjonen 
pågår.  
Kvænangen kommune viser til at kommunens rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgift er 
nedfelt både i konsesjonslovene og i konsesjonsvilkårene for utbyggingene. Rettighetene kan 
derfor ikke uten videre avvikles, se nedenfor.  
Avvikling av konsesjonsordningene vil ikke øke selskapenes insentiv til å gjennomføre lønnsomme 

investeringer  
Utvalget begrunner avvikling av konsesjonsordningene med at det vil «øke selskapenes insentiv 
til å gjennomføre lønnsomme investeringer, både når det gjelder ny kraftproduksjon og 
opprustning og utvidelser.» (s. 156).  
Kvænangen kommune viser til at det kun er nye overføringer av vann eller nye større reguleringer 
som endrer kraftgrunnlaget og dermed gir rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgifter.  
Utvalget trekker ikke konsekvensene av at hovedtyngden av fremtidige investeringer i 
vannkraftsektoren ikke gjelder utbygging av store regulerbare kraftverk, men reinvesteringer i 
eldre kraftverk i form av opprustning- og utvidelsesprosjekter (O/U-prosjekter). Svært få av disse 
investeringene utløser ny konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Denne helt avgjørende 
forutsetningen har ikke utvalget berørt.  
I og med at O/U-prosjekter som utgangspunkt ikke gir økt konsesjonskraftmengde, og bare 
unntaksvis konsesjonsavgifter, er det vanskelig å se at de to konsesjonsordningene kan være til 



hinder for at samfunnsøkonomisk lønnsomme vassdragstiltak blir gjennomført for så vidt gjelder 
opprustning og utvidelse av eldre vannkraftverk  
Kommunen mener at løsningen ikke er avvikling av konsesjonsordningene, men forenkling og 
forbedring av de eksisterende ordningene.  
Tilbakevirkning – grunnloven § 97  
Utvalget legger til grunn at en opphevelse av de konsesjonsbaserte ordningene ikke vil være i strid 
med forbudet i Grunnloven § 97 om å gi lover tilbakevirkende kraft, jf. s. 140.  
Kvænangen kommune er uenig og mener at utvalget legger feil premisser til grunn for sin 
vurdering. Kraftskatteutvalgets vurdering av tilbakevirkningsforbudet er i strid med lovgivers 
vurdering ved vedtakelsen av energiloven i 1990 og ved revisjonen av vassdragslovgivningen i 
1992.  
Energilovutvalget konkluderte i NOU 1985:9 med at det er begrenset adgang til å gripe inn i 
etablerte rettsforhold fastsatt i konsesjon, og uttalte bl.a. at  

«Kommuner med rett til konsesjonskraft vil gjøre krav på denne fremover. Det vil derfor 
være grenser for adgangen til å gi en regel om økonomisk kompensasjon til erstatning for 
uttak av konsesjonskraft tilbakevirkende kraft.».  

Departementet og en enstemmig energi- og industrikomité sluttet seg til Energilovutvalgets 
vurderinger og la til grunn at kommunene og konsesjonærene i forhold til Grunnloven § 97 måtte 
likestilles og at  
«En større økonomisk belastning for konsesjonærene, eller en reduksjon av fordelen for 
kommunene, anses ikke mulig innenfor eksisterende konsesjoner».  
I forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1992 la departementet til grunn at 
bestemmelser om konsesjonskraft og konsesjonsavgifter i konsesjonene har karakter av 
«grunnregler» eller det «essensielle ved tillatelsen» og beskyttes av Grunnloven § 97. 
Vindkraft  
Utvalget foreslår ingen endringer i rammebetingelsene for vindkraft, men anbefaler at det det 
vurderes nærmere vindkraft skal underlegges tilsvarende skatteregler som for vannkraft.  
Kvænangen kommune mener det er viktig at det etableres ordninger som sikrer de berørte 
lokalsamfunn inntekter fra vindkraft.  
Avslutning  

 Utvalgets forslag om å avvikle de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og 
konsesjonskraft må avvises.  

 Utvalgets forslag om endret verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt på vannkraft må 
avvises.  

 Den usikkerhet som utvalgets dramatiske forslag har skapt for kommunenes 
økonomiplanlegging gjør det påkrevet med en snarlig avklaring fra regjeringen om 
utvalgets videre skjebne. Det samme gjelder for kommunenes forvaltning av 
konsesjonskraften.  

 Norge er i Parisavtalen forpliktet til minimum 40 % reduksjon i sine klimautslipp innen 
2030. Uten en snarlig avklaring vil videre satsing på utbygging av fornybare energikilder 
stanse opp, og en viktig del av de tiltak Norge må iverksette forsinkes.  

 
Vedlagt følger LVK’s høringsuttalelse. 
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NOU 2019: 16 - SKATTLEGGING AV VANNKRAFTVERK - LVKS HØRINGSUTTALELSE  

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 30. september 2019 hvor høringsfristen for NOU 2019:16 - 

Skattlegging av vannkraftverk er satt til 1. januar 2020. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) 

organiserer 175 vertskommuner for vannkraftanlegg. Samtlige av medlemskommunene vil bli negativt 

berørt av utvalgets forslag.   

Utvalget foreslår å skjerpe grunnrenteskatten til staten. Samtidig foreslås det at de konsesjonsbaserte 

ordningene konsesjonskraft og konsesjonsavgifter til kommunene avvikles og at kommunenes inntekter fra 

eiendomsskatten reduseres vesentlig. Som det fremgår av tabell 12.2 på side 159 i NOU-en vil forslaget om 

å skjerpe grunnrenteskatten innebære en økning i statens inntekter på 4,4 milliarder kroner.  

Vertskommunene vil på den annen side tape 3,66 milliarder kroner dersom konsesjonsavgiftene og 

konsesjonskraften avvikles og eiendomsskattereglene blir endret til skattemessig verdi.  

 

http://www.regjeringen.no/


Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar               Side 2 av 25 
________________________________________________________________________________________ 

  
 

2019-11-19 Høringsuttalelse - kraftskatteutvalget lvk 

Utvalget har ikke foreslått noen form for kompensasjon til de kommuner og fylkeskommuner som vil lide 

tap på utvalgets forslag, men henvist fordelingsspørsmål til departementet. Utvalget har likevel fremholdt 

at «I prinsippet bør alle skatte- og konsesjonsinntekter vurderes samlet» (s. 158), og henvist til 

inntektssystemet for kommunene. Som eksempel på «(...) et ytterpunkt for fordeling» viser utvalget til at 

en økning av naturressursskatten fra 1,3 øre/KWh til 4,6 øre/KWh vil kompensere kommunesektoren for 

de ovennevnte tap fullt ut.   

LVK er uenig i utvalgets forslag som synes dels å bygge på en uriktig oppfatning av hva som er formålet med 

dagens regler, dels hvordan dagens regler fungerer. Dette gjelder både for grunnrenteskatten, 

konsesjonsordningene og eiendomsskatten.  

Omfordelingen er dramatisk og gjelder ikke kun for nye utbygginger, men også for allerede foretatte 

utbygginger, nye som gamle. Etter LVKs syn er en slik omfordeling fra kommunene til staten et brudd på 

den samfunnskontrakten som ligger til grunn for de foretatte utbyggingene.  

 LVK innvendinger mot utvalgets forslag kan oppsummeres slik:  

• Utvalget svarer ikke på mandatet. I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var å vurdere om 

dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført og 

fremme forslag til nødvendige endringer for å fjerne disse hindre. En samlet kraftbransje og en 

samlet kommunesektor har påpekt at det er den innretningen grunnrenteskatten har fått som er 

problemet, og ikke de kommunale ordningene. Til tross for dette har utvalget konsentrert sine 

anbefalinger rundt en avvikling av de ordninger som tilgodeser vertskommunene.   

 

• Utvalgets forslag om å skjerpe grunnrenteskatten vil ikke gi de ønskede investeringer, tvert imot. 

LVK mener grunnrenteskatten må endres slik at den bare beskatter superprofitten.  

 

• Ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter gjelder kun i saker om regulering og 

overføring av vassdrag, hvor innvunnet kraftøkning beregnes. De investeringer som skal foretas i 

vannkraftsektoren, gjelder i hovedsak vedlikehold og opprustning uten ytterligere reguleringer, og 

vil ikke gi rett til mer konsesjonskraft eller konsesjonsavgifter. En avvikling av disse ordningene, 

som utvalget anbefaler, vil derfor ikke påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av 

planlagte energitiltak. 

 

• Kommunens inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er nedfelt i de gitte konsesjoner 

som et grunnvilkår og med samme varighet som konsesjonen. Utvalgets forslag om å avvikle 

ordningene vil være et brudd på de forutsetningene som lå til grunn for de gitte konsesjoner, og 

dermed et brudd på den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom storsamfunn 

og de distrikt som har avstått sine naturressurser. En slik avvikling vil også være i strid med 

Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft.  

  

• Utvalgets forslag om at eiendomsskatten skal basers på skattemessig verdi er i strid med 

eiendomsskatteloven hovedregel i § 8 A-2 om at eiendomsskatten skal tilsvare anleggets 

omsetningsverdi (markedsverdi). Eiendomsskatt basert på skattemessig verdi vil innebære at 

eiendomsskatten vil bli størst i de første årene etter at investeringen blir gjennomført, mens 
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skatten blir lavere når lønnsomheten øker. Forslaget vil derfor verken utløse ønskede investeringer 

eller samsvare med skattyters skatteevne. 

 

• Konsesjonsavgiftene er en erstatning for generelle skader og ulemper på naturmiljø og omgivelser, 

og derfor en miljøavgift. Miljøkostnader skal betales av tiltakshaver, og miljøavgifter er ment å 

være en brutto skatt i tråd med naturmangfoldloven § 11. Utvalget synes å ha oversett dette 

elementære miljørettsprinsipp.  

 

• Konsesjonskraftordningen har i mer enn hundre år vært et vederlag til berørte kommuner for de 

naturrikdommer som gjennom vannkraften er avstått til storsamfunnet. Utvalgets forslag om å 

avvikle konsesjonskraftordningen er begrunnet i at det historiske grunnlaget med å skaffe 

kommunene kraft ikke lenger er tilstede. Norge ble elektrifisert på 1960 tallet, og utvalget overser 

med sin begrunnelse at så vel Stortinget som Høyesterett har slått fast at formålet med 

konsesjonskraftordningen er å sikre vertskommunens andel av verdiskapingen som 

vannkraftproduksjonen i konsesjonsperioden gir opphav til. Høyere kraftpriser gir høyere 

verdiskaping.  

 

• En kompensasjon av konsesjonskraftordningen med økt naturressursskatt basert på en omregnet 

øre/kWh vil ikke sikre kommunene en andel av den reelle verdiskapingen i det vertskommunen 

dermed blir avskåret fra å få en andel av den verdiskaping som følger av at verdien av ren fornybar 

energi vil kunne øke i fremtiden.  

 

• Både ny vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av lokal aksept. Dagens 

kraftskatteregime er basert på erkjennelsen om at kommuner som avstår sine naturressurser har 

et legitimt krav på en andel av den verdiskapningen som de berørte lokalsamfunn bidrar med i 

kraftutbyggingen. Uten lokale inntekter vil kommunenes motstand mot de inngrep 

vannkraftkraftutbygging representerer øke. 

 

• Kommunenes rett til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt eiendomsskatt basert på 

anleggenes reelle markedsverdi kan ikke erstattes av statlige overføringer eller en økning i 

naturressursskatten. En økning av naturressursskatten vil bli fordelt på samtlige kommuner etter 

det statlige inntektssystemet og først og fremst komme de folkerike kommuner uten 

vannkraftanlegg til gode.  

 

• Heller ikke for det tilfelle at naturressursskatten tas ut av inntektssystemet kan en kompensasjon i 

form av økt naturressursskatt aksepteres da det vil avskjære vertskommunene en mulighet for å få 

en andel av verdistigningen ved høyere kraftpris.  

2 UTVALGETS FORSLAG SVARER IKKE PÅ REGJERINGENS MANDAT 

Det er LVKs syn at utvalget ikke svarer på mandatet når det gjelder tiltak for å få til mer fornybar energi. I 

det følgende utdypes LVKs syn: 

Utvalget ble nedsatt etter krav fra kraftbransjen som i flere år har anført at innretningen på 

grunnrenteskatten som hindrer at samfunnsøkonomiske energitiltak blir gjennomført. Utvalgets svarer 
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med å skjerpe grunnrenteskatten og å inkludere småkraft i skattegrunnlaget. Kraftbransjen mener 

utvalgets forslag er feil medisin. Det er LVK enig i.  

Den utfordringen utvalget er gitt av regjeringen, er å finne skatte- og avgiftsregler som vil fremme 

samfunnsøkonomiske investeringer i vannkraftsektoren. Det aller meste av vår vannkraft er bygget ut, men 

det gjenstår noen mindre utbyggingsmuligheter. I tillegg må eldre vannkraftanlegg vedlikeholdes og 

opprustes. Det samlede behovet for investeringer til rehabiliteringer av eldre kraftverk er oppgitt til 45 

milliarder kroner. Det er rammevilkårene rundt disse aktivitetene som har vært utvalgets oppgave å 

vurdere.  

Kraftbransjen har ikke pekt på de kommunale inntektsordningene som et hinder for investeringer.  Det er 

etter LVKs syn med god grunn:  

De skatte- og avgiftslettelser utvalget foreslår, og som er beregnet til om lag 4 milliarder kroner i tabellen 

fra utvalget inntatt ovenfor, er ikke endringer i de regler som vil gjelde slike investeringer. Disse 

investeringene vil ikke utløse rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Når utvalget viser til at 

avviklingen av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter vil føre til skatte- og avgiftslettelser 

på mer enn 2 milliarder kroner, er det lettelser for den kraftproduksjon som allerede er bygget ut, og hvor 

disse ordningene har vært en betingelse for konsesjon. 

Den samme innvendingen gjelder også for forslaget om en drastisk omlegging av eiendomsskatten. Når 

utvalget opplyser at en overgang til skattemessig verdi mv. vil føre til at mer enn 2/3 av eiendomsskatten 

avvikles (1,5 milliarder kroner årlig) er også dette eiendomsskatt på allerede utbygd vannkraft. Og som for 

konsesjonsordningene er det på det rene at disse eiendomsskatteinntektene var et viktig element i de 

interesseavveininger både kommunen og konsesjonsmyndigheten foretok før konsesjon ble gitt. En 

overgang til skattemessig verdi vil dessuten innebære at eiendomsskatten skal baseres på 

anskaffelseskostnad redusert med akkumulerte avskrivninger for driftsmidler som er avskrivbare. En slik 

verdsettelsesmetode har ingen sammenheng med anleggenes lønnsomhet, men vil innebære at 

skattebelastningen blir størst i de første årene etter at investeringene er gjennomført. Overgangen til 

skattemessig verdi vil derfor ikke gi insitament til nye investeringer. 

I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var «å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at 

samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført.» Vertskommunene som stiller sine naturressurser 

til disposisjon for storsamfunnet har krav på en andel av verdiskapingen. Ved en avvikling av de kommunale 

ordninger vil motstanden mot samfunnsøkonomiske og fornuftige investeringer øke.  

3 KONSESJONSORDNINGENE 

3.1 Innledning  

I mandatet om konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er utvalgets oppdrag beskrevet slik:  
 

«Konsesjonær kan pålegges konsesjonsavgifter til stat og kommune. Kraftprodusenter kan også 

pålegges å avstå inntil 10 pst. av kraftgrunnlaget som konsesjonskraft til berørte kommuner, 

evt, fylkeskommuner. Utvalget kan vurdere om ordningene kan forbedres.» (understreket her) 
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LVK har overfor utvalget og i tråd med mandatet - fremmet forslag til enkelte forbedrings- og 
forenklingsmuligheter for konsesjonskraftordningen. Disse er verken referert eller kommenter av utvalget, 
og utvalget har ikke foretatt noen vurdering slik mandatet gir anledning til. Tvert imot anbefaler utvalget 
at ordningene i sin helhet avvikles. Provenytapet for kommunene ved avvikling av begge ordningene er 
anslått til 2,125 milliarder kroner.  
 
Begrunnelsen for avvikling av ordningene er at konsesjonskraft og konsesjonsavgifter «svekker selskapenes 
insentiver til å investere i marginalt lønnsomme prosjekt», jf. s. 98. Det vises videre til at 
konsesjonsordningene er «historisk betinget, og de opprinnelige formålene gjør seg ikke lenger gjeldende 
på samme måte.», jf. s. 16.    
 
LVK mener forutsetningene ekspertutvalget legger til grunn er uriktige, og at avvikling av ordningene ikke 
vil bidra til å oppfylle siktemålet om økte investeringer og rehabiliteringer av vannkraftverkene.  
 

3.2 Konsesjonsavgifter  

3.2.1 Utvalgets begrunnelse for å avvikle konsesjonsavgiften 

 

Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonsavgiften slik: 

 

«Konsesjonsavgiften er ikke investeringsnøytral. Dette kan svekke selskapenes insentiv til å 

investere i nye kraftprosjekter og til å reinvestere i eksisterende kraftverk. Avgiften utgjør 0,5 

øre/KWh, og det kreves dermed en høyere pris for at prosjektet skal være lønnsomt  

 

«Det kan stilles spørsmål om ordningen oppfyller det opprinnelige formålet. Videre er det ikke 

likebehandling i systemet for konsesjonsavgifter, satsene varierer betydelig i eldre konsesjoner.» (s. 

139) 

 

LVK er overrasket over utvalgets forslag og begrunnelse, idet utvalget overser helt sentrale kilder om 

formålet med konsesjonsavgiftene og også føringen som ligger i mandatet  

 

3.2.2 Konsesjonsavgiften er erstatning for generelle skader og ulemper – en miljøavgift 

 

Den historiske bakgrunnen for innføring av konsesjonsavgifter i Norge er oppsummert i Falkanger og 

Haagensen, Vassdrags- og energirett (2002) s. 334-335:    

 

«Bestemmelser om konsesjonsavgifter var inntatt allerede i Vregl. av 1911. Forbildene til 

ordningen fant man i utenlandsk rett hvor man hentet eksempler fra Italia, Tyskland, Sveits og 

Sverige. Reguleringslovkomiteen av 1907 begrunnet konsesjonsavgiftene med at siden 

reguleringsretten lå utenfor grunneiers eiendomsrett, var det rimelig at allmenninteressene i 

vassdraget fikk en kompensasjon i form av en avgift (...) Pengene skulle brukes til de interesser 

og distrikter som ble skadelidende ved reguleringen. (…) Det ble videre pekt på at 

konsesjonsavgiftene også skulle ha som hensikt å gi kommunene en andel i de verdier som ble 

skapt ved reguleringen.» (uthevet her).  
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Konsesjonsavgift er, og har i 100 år vært, først og fremst en erstatning for generelle skader og ulemper på 

naturmiljøet. Konsesjonsavgiften er i realiteten en miljøavgift. Dette kommer tydelig til uttrykk i den forrige 

energiutredningen, NOU 2012: 9, hvor følgende forhold ble trukket frem:  

 

«(..) naturinngrep knyttet til produksjon av energi kan ikke unngås(..) Omfattende utbygging av 

fornybar energi er en utfordring for norsk natur. Det var energisektoren som sto for det største 

bortfallet av uberørt eller villmarkspreget natur mellom 2003-2008. (s. 76)  

 

Økt satsing på ny fornybar kraft, kan gi negative lokale miljøkonsekvenser. Miljøkostnadene må 

også inngå i regnestykket for verdiskaping (...) Verdiskaping i kraftsektoren kommer i stor grad 

fellesskapet til gode (..) det er nødvendig å skape lokal aksept for de positive virkningene av 

utbyggingene (..) Fordi vannkraftverkene utnytter lokale ressurser, mottar også 

vertskommunene en forholdsmessig del av ressursverdien gjennom skatter, avgifter og 

konsesjonskraft.» (uthevet her) (s. 73-74).  

 
Natur- og miljøinngrepene ved vannkraft er udiskutable, og av lokal karakter. Det er ikke slik at inngrepene 
forsvinner med tiden. Inngrepene er som regel evigvarende og irreversible, som neddemming av store 
arealer, tørrlegging av elver, tap av fiske og fauna, utrasing av elveleie mv. Uberørt natur representerer i 
seg selv en stadig stigende verdi, og andre aktiviteter er blitt fortrengt til fordel for kraftproduksjon.  
 
Hovedformålet med konsesjonsavgiften er å gi de kommuner som avstår sine naturressurser til 
storsamfunnet erstatning for de naturødeleggelser som er påført lokalt. All den stund inngrepene er 
evigvarende og irreversible, er begrunnelsen og formålet bak ordningen like gyldig i dag som for 100 år 
siden.  
 
Et grunnleggende prinsipp, som er slått fast i naturmangfoldloven § 11, er at kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Tiltakshaver skal betale miljøavgiften, og dersom prosjektet 
dermed blir ulønnsomt, er også prosjektet samfunnsøkonomisk ulønnsomt, og prosjektet skal ikke 
realiseres.   
 

3.2.3 Utvalgets mandat  
 
LVK vil videre minne om et sentralt prinsipp for ressursutnyttelse som er trukket opp i utvalgets mandat, 
hvor det heter at:  
 

«Et prinsipp for at ressursene i samfunnet kan utnyttes mest mulig effektivt, er å først benytte 

skatter og avgifter som bidrar til bedre ressursbruk (for eksempel miljøavgifter), deretter benytte 

nøytrale skatter som ikke påvirker valgene til produsenter og forbrukere (for eksempel 

grunnrenteskatt) og til slutt bruke vridende skatter for å oppnå tilstrekkelige inntekter til 

fellesskapet og mål om omfordeling.» (uthevet her)  

 

LVK kan ikke se at utvalget har etterlevd de skatte- og avgiftsprinsipper som Finansdepartementet har 

inntatt i mandatet. Forslaget om å avvikle konsesjonsavgiften bryter etter LVKs syn både med de historiske 

forpliktelser samfunnet har til de kommuner som har akseptert store naturinngrep, og med de prinsipper 

som bør ligge til grunn for effektiv ressursbruk i dag, slik det også er lagt til grunn i mandatet til utvalget.  
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3.3 Konsesjonskraft  

3.3.1 Utvalgets begrunnelse for å avvikle konsesjonskraftordningen 

 

Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonskraftordningen med at ordningen svekker 

selskapenes insentiv til å gjennomføre investeringer som er lønnsomme for samfunnet. I tillegg viser 

utvalget til, på tilsvarende måte som for konsesjonsavgiften, at ordningen er historisk betinget og at de 

opprinnelige formålene ikke lenger gjør seg gjeldende på samme måte:  

 

«Konsesjonskraft og konsesjonsavgift er gamle ordninger. Organiseringen av det norske 

samfunnet og kraftforsyningen har endret seg mye siden ordningene ble innført. Konsesjonskraft 

og konsesjonsavgift kan derfor ha utspilt sin rolle, og ordningenes formål oppnås ikke lenger på 

en effektiv måte. (..) Tilgangen på kraft til en rimelig pris til kommunene er ikke lenger et formål 

som må sikres med konsesjonskraft(..) Det historiske formålet med konsesjonskraften gjør seg 

dermed ikke gjeldende på samme måte i dag» (s.140, 141, uthevet her) 

 

3.3.2 Konsesjonskraftens formål  

 

LVK er uenig med utvalget i beskrivelsen av konsesjonskraftens formål, og konklusjonen om hvorfor 

ordningen bør avvikles.  

 

Det historiske formålet med konsesjonskraften har helt fra etableringen av ordningen vært todelt: Formålet 

var dels å sikre kommunene tilgang til fysisk kraft til en rimelig pris og dermed samme velstandsutvikling 

som by- og industrikommunene, som ble elektrifisert ved at man tok i bruk vassdragene i distriktene; dels 

var formålet å sikre kommunene en andel av verdiskapningen som utnyttelse av de lokale 

vannkraftressursene gir opphav til.  

 

Det historiske formålet om å sikre kommunene tilgang til fysisk kraft bortfalt allerede på 1960-tallet da 

Norge ble fullelektrifisert. Verdiandelsaspektet har derimot stått fast fra første stund, uttrykt slik av 

stortingsrepresentant Johan Castberg i forbindelse med behandlingen av konsesjonslovene fra 1917 i 

Stortinget:  

 

«Man skal til det yderste utnytte anledningen til at søke at styrke disse mer avsidesliggende og 

karrig utstyrte distrikter ved at la dem få en rundelig andel i de værdier som skapes indenfor deres 

grænser […] Man tar værdierne ut av distrikterne og fører dem på tråd ned til industricenterne og 

byene, tømmer bygdene, tømmer landdistriktene, særlig fjeldbygdene, for deres værdier uten 

vederlag, og det er absolut urigtig.» 

 
For Høyesterett har formålet med og retten til konsesjonskraft vært selvsagt. Ved behandlingen av Sira-
Kvina saken fra 1978, inntatt i Rt. 1978 s. 1480, gjorde Høyesterett det klart at utbyggingskommunene skal 
ha et  
 

«realistisk vederlag for at disse kommuner ble tvunget til å avgi de verdier som lå i kraftkildene» 

 

I Kvam-dommen fra 1984, inntatt i Rt-1984-312, påpekte en enstemmig Høyesterett at: 
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«Disse fordeler skal kommunen ha for derved å få del i de naturrikdommer som gjennom 

reguleringen blir tatt i bruk av andre.» 

 

Det samme synspunktet er kommet til uttrykk i Energiutredningen NOU 2012: 9 s. 70: 

 

«Helt fra vannkraftens barndom har det i Norge vært enighet om at de naturressurser som tas i 

bruk har en lokal tilhørighet, og at de distrikter som avstår sine naturressurser til energiproduksjon 

har krav på en andel av den verdiskapingen disse naturressurser gir opphav til.» 

 

Det har vært – og er i dag – bred politisk enighet om at vertskommunene har et legitimt krav på en andel 

av verdien fra vannkraftutbyggingen gjennom bl.a. konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Dette har klart 

kommet til uttrykk i Stortinget, senest i 2016 og 2017.  

 

Ved behandlingen av energimeldingen i 2016 slo stortingsflertallet, dagens regjeringspartier og SV, fast at  

 

«dagens konsesjonsordninger fungerer etter intensjonen», jf. Innst. 401 S (2015-2016) s. 24.  

 

En enstemmig Energi- og miljøkomité trakk fram betydningen av kommunenes rettmessige verdiandel:  

 

«Komiteen viser til at formålet med konsesjonsordningene er å sikre vertskommunene en andel av 

verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til, og vertskommunene bidrar gjennom 

avståelse av naturressurser til denne verdiskapningen.» (Innst. 401 S (2015-2016) s. 24) 

 

Videre uttalte en enstemmig Energi- og miljøkomité i forbindelse med revisjon av konsesjonslovene i 2017:  

 

«Komiteen […] viser til at industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven i over 100 år har 

vært fundamentet for forvaltningen av våre vannkraftressurser.  

 

Gjennom avgifter, beskatning, konsesjonskraft og lignende mekanismer har man sikret at 

allmennheten får en del av verdiskapningen, og at de lokalsamfunn som er berørt av 

kraftutbygging, får kompensasjon for beslag av arealer og naturverdier. Hensyn til natur og miljø 

og annen bruk av arealer og vann har blitt ivaretatt gjennom konsesjonsbehandling etter dette 

lovverket.», jf. Innst. 438 L (2016-2017) s. 3, uthevet her.   

 
LVK erfarer at kraftproduksjon i dag skaper mindre næringsvirksomhet og færre arbeidsplasser i distriktene 

enn tidligere, som følge av teknologisk utvikling og automatisering. Samtidig utgjør kommunenes 

vannkraftressurser vesentlig større verdier i dag, med liberaliseringen og internasjonaliseringen av 

kraftmarkedet og miljøprising av ulike energikilder. Dette påpekte finanskomiteen allerede under 

kraftskattereformen i 1996: «Verdien av kraftressursene økes gjennom kraftutveksling med andre land», jf. 

Innst.O.nr.62 (1995-1996) kap. 1.  

 

LVK mener verdiandelsaspektet tilsier at vertskommunene også i fremtiden skal ha minst like store 

verdiandeler av vannkraftproduksjonen som dagens fordeling innebærer. Dette forutsetter at ordningen 

med både konsesjonskraft og konsesjonsavgift videreføres.  
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Å erstatte disse ordningene med en økt naturressursskatt, som utvalget skisserer, er helt uakseptabelt, 

uegnet som metode for kompensasjon og vil skape stor motstand mot videre vannkraftutbygging. Dette 

gjelder uavhengig av om naturressursskatten holdes utenfor inntektssystemet. 

 

3.4 Avvikling av konsesjonsordningene vil ikke øke selskapenes insentiv til å gjennomføre 

samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer  

Utvalget argumenterer med at avvikling av konsesjonsordningene vil «øke selskapenes insentiv til å 

gjennomføre lønnsomme investeringer, både når det gjelder ny kraftproduksjon og opprustning og 

utvidelser.» (s. 156, uthevet her).  

 

Utvalget synes ikke å ha tatt konsekvensen av hvordan konsesjonsordningene beregnes. Som nevnt er det 

hovedsakelig ved overføring av vassdrag eller nye reguleringer som endrer kraftgrunnlaget, at reglene 

kommer til anvendelse. Utvalget synes riktignok å være innforstått med regelverket, jf. utvalgsrapporten 

på s. 70, men trekker ikke konsekvensene av dette til den utfordringen utvalget er bedt om å løse, nemlig 

investeringer til rehabiliteringer. I utvalgs-rapporten fremgår:    

 

«Fordi beregningen tar utgangspunkt i regulert vannføring og fallhøyde, er det først og fremst den 

regulerte vannføringen det betales konsesjonskraft og -avgift for, uavhengig av kraftverkets 

faktiske produksjon.»  

 

Hovedtyngden av fremtidige investeringer i vannkraftsektoren gjelder ikke utbygging av regulerbare 

kraftverk, men reinvesteringer i eldre kraftverk i form av opprustning- og utvidelsesprosjekter (O/U-

prosjekter). Svært få av disse investeringene utløser ny konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Denne helt 

avgjørende forutsetningen har ikke utvalget berørt.  
 

O/U-investeringer medfører altså i de fleste tilfeller ikke endringer i konsesjonskraftvolumet. Tiltakene kan 

f.eks. være å utnytte fallhøyden bedre, øke maskininstallasjonen/slukeevnen eller redusere flomtapene. 

Dette innebærer normalt ikke ny regulering og dermed ingen endring i kraftgrunnlaget, som er grunnlaget 

for beregningen av både konsesjonskraft og konsesjonsavgift. O/U-prosjekter som omfatter ny regulering 

eller overføring av vann fra hittil ikke utnyttede felt, og som øker vannkraften med minst 500 

naturhestekrefter, må ha tillatelse etter vassdragsreguleringsloven § 1, jf. § 3. I disse tilfellene skal det 

settes vilkår om konsesjonskraft i konsesjonen, jf. vassdragsreguleringsloven § 22. For O/U-prosjekter som 

ikke innebærer ny regulering gis tillatelsen etter vannressursloven. Det er ikke hjemmel for å fastsette vilkår 

om konsesjonskraft i medhold av vannressursloven.  

 

I energimeldingen – Meld. St. (2015-2016) Kraft til endring, s. 189 er følgende lagt til grunn:  

 

«Det teknisk-økonomiske potensialet for ny kraft gjennom opprustning og utvidelser er anslått 

til 6 TWh/år. Dette inkluderer saker til behandling og saker som har konsesjon, men som ikke er 

bygd. Av dette kan mindre enn ti prosent tilskrives opprustning. Mer enn nitti prosent av 

potensialet er følgelig knyttet til utvidelser. I tillegg til potensialet for ny kraftproduksjon, 

kommer et potensial for økt effekt og økt reguleringsevne.» 
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I utvalgets modellkraftverk, som er benyttet for å illustrere utvalgets forslag for selskapenes 

investeringsinsentiv, er det uten videre lagt til grunn at selskapene må avstå konsesjonskraft. Denne 

forutsetningen vil ikke slå til når det gjelder O/U-prosjekter, som behandles etter vannressursloven.  

 

Tre av de største vannkraftprosjektene i Norge i den senere tid er egnet til å underbygge dette: 

 

Tillatelse til O/U av Lysebotn kraftverk i Forsand kommune med 180 GWh/år økt produksjon, O/U av 

Embretsfoss kraftverk i Modum kommune med 120 GWh/år økt produksjon og O/U av Vamma kraftverk 

i Skiptvet og Askim kommuner med 160 GWh/år økt produksjon, ble alle vedtatt konsesjonsfritt i medhold 

av vannressursloven og dermed uten vilkår om konsesjonskraft.   

 

Ettersom O/U-prosjekter som utgangspunkt ikke gir økt konsesjonskraftmengde, og bare unntaksvis 

konsesjonsavgifter, er det etter LVKs syn vanskelig å se at de to konsesjonsordningene kan være til hinder 

for at samfunnsøkonomisk lønnsomme vassdragstiltak blir gjennomført for så vidt gjelder opprustning og 

utvidelse av eldre vannkraftverk  
 
LVK mener at løsningen ikke er avvikling av konsesjonsordningene, men forenkling og forbedring av de 
eksisterende ordningene.  
 
I henhold til utvalgets mandat – «Utvalget kan vurdere om ordningene kan forbedres» – spilte LVK inn flere 
forslag til forenklinger og forbedringer. Det fremgår av utvalgsrapporten på s. 100 at  
 

«Utvalget har mottatt flere innspill om endring av grunnrenteskatten, men få innspill om 

behovet for endringer i eiendomsskatt, konsesjonskraft eller konsesjonsavgift.» 

 
LVK spilte inn fem konkrete endringsforslag knyttet til konsesjonskraftordningen, som ville bidratt til 
forenkling og forbedring av ordningen, herunder forslag om  
 

• Etablering av et felles prisregime for konsesjonskraft fra konsesjoner gitt før og etter 10. april 1959 

• Oppdatering av tilsigsserien som benyttes som delingsfaktor ved fastsettelse av 

konsesjonskraftprisen 

• Gjennomgang av kraftverkene som inngår i OED-prisen for å sikre representativiteten i utvalget 

• Presisering av hvilket elforbruk som kan inntas i beregningen av kommunens behov for den 

alminnelige elektrisitetsforsyning 

• Tildeling av opprinnelsesgarantier for konsesjonskraft 

 

Utvalget har ikke tatt opp disse forslagene til nærmere vurdering. Snarere tvert imot har utvalget brukt 
LVKs forslag til forbedringer og forenklinger som grunnlag for kritikk mot ordningene som sådan for å 
underbygge sin anbefaling om avvikling både av konsesjonskraftordningen og av regelverket om 
konsesjonsavgifter. Det er ikke i tråd med det mandat utvalget var gitt.  
 

3.5 Tilbakevirkning – Grunnloven § 97 

Utvalget legger til grunn at en opphevelse av de konsesjonsbaserte ordningene ikke vil være i strid med 
forbudet i Grunnloven § 97 om å gi lover tilbakevirkende kraft, jf. kap. 10.3.6. på s. 140. Utvalget legger til 
grunn at ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter har samme rettslige karakter som 
eiendomsskatt og naturressursskatt og at tilbakevirkningsspørsmål står i samme stilling som alminnelige 
skatter og avgifter. Utvalget legger også til grunn at kommunenes rettslig sett ikke har samme beskyttelse 
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som kraftverkseier, men må vurderes som «forvaltningsorgan og mottaker av konsesjonskraft og 
konsesjonsavgift». 
 
Det er LVKs syn at utvalget legger feil premisser til grunn for sin vurdering av tilbakevirkningsforbudet, og 
utvalgets grunnsyn er i strid med både Høyesteretts og lovgivers beskrivelse av formålet med ordningene, 
et formål som har like stor gyldighet i dag.  
 
Høyesterett påpekte i Frøystul-saken fra 2000 at ordningene «(...) således langt på veg (er) begrunnet i et 
synspunkt om ytelse mot ytelse».  
 
I forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1987 påpekte departementet at  
 

«[k]onsesjonsavgiftenes preg av vederlag for en ytelse støtter opp om en slik endring i tråd med 
utviklingen på formuerettens område. Selv om kommunenes krav på konsesjonsavgifter aldri kan 
betegnes som et rent privatrettslig krav, er det etter departementets mening klare og sterke 
paralleller».  

 
Det er således direkte i strid med hva både Høyesterett og lovgiver har uttalt når Kraftskatteutvalget 
vurderer vertskommunens stilling i forhold til om «kommunen har vern som forvaltningsorgan og mottaker 
av konsesjonskraft og konsesjonsavgift», s. 141 
 
Kraftskatteutvalgets vurdering av tilbakevirkningsforbudet er også i strid med lovgivers vurdering ved 
vedtakelsen av energiloven i 1990 og ved revisjonen av vassdragslovgivningen i 1992.  
 
Energilovutvalget vurderte i NOU 1985:9 en opphevelse av konsesjonskraftordningen for konsederte 
kraftverk og å erstatte denne med en avgift. Energilovutvalget fremmet ikke forslag om å oppheve 
ordningene og konkluderte med at det er begrenset adgang til å gripe inn i slike etablerte rettsforhold, og 
uttalte bl.a. at  
 

«Kommuner med rett til konsesjonskraft vil gjøre krav på denne fremover. Det vil derfor være 
grenser for adgangen til å gi en regel om økonomisk kompensasjon til erstatning for uttak av 
konsesjonskraft tilbakevirkende kraft.».  

 
Departementet sluttet seg til Energilovutvalgets vurderinger og la til grunn at kommunene og 
konsesjonærene i forhold til Grunnloven § 97 måtte likestilles og at «En større økonomisk belastning for 
konsesjonærene, eller en reduksjon av fordelen for kommunene, anses ikke mulig innenfor eksisterende 
konsesjoner». En enstemmig energi- og industrikomité sluttet seg til departementets konklusjon og 
vurderinger.  
 
I forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1992 la departementet til grunn at bestemmelser om 
konsesjonskraft og konsesjonsavgifter i konsesjonene har karakter av «grunnregler» eller det «essensielle 
ved tillatelsen» og beskyttes av Grunnloven § 97. 
 
Det kan ikke være tvil om at en opphevelse av ordningene i tråd med Kraftskatteutvalgets forslag griper inn 
i «en etablert rettsposisjon». Høyesterettsdommer Skoghøy har oppsummert høyesterettspraksis i disse 
sakene og uttaler at forholdet til Grunnloven § 97 må bero på «(...) hvor inngripende tilbakevirkningen er, 
hvorvidt loven griper inn i beskyttelsesverdige forventninger, i hvilken utstrekning borgerne har innrettet 
seg etter disse forventningene, hvilket formål lovgiver har med loven og med å gi den tilbakevirkende kraft 
og hvorvidt tilbakevirkningsbestemmelsen virker diskriminerende». På samme måte som lovgiver 
konkluderte ved vedtakelsen av energiloven i 1990, er det LVKs syn at interesseavveiningen med 
nødvendighet må få som følge at opphevelse av ordningene vil være i strid med Grunnloven § 97. 
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LVKs konklusjon er at en opphevelse av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter vil være i 
strid med Grunnloven § 97 fordi det på en urimelig og vilkårlig måte griper inn i etablerte rettsforhold. 

4 EIENDOMSSKATT  

4.1 Utvalgets forslag – virkninger for kommunen 

Utvalget foreslår å benytte skattemessig verdi ved eiendomsskatteverdsettelse av vannkraftanlegg. I tillegg 

foreslår utvalget å innføre en begrensning i hvilke deler av anlegget som skal underlegges beskatning, ved 

å ta ut produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettighetene. Utvalget begrunner forslaget med 

at eiendomsskattereglene for små og store vannkraftanlegg dermed vil bli like, og at vannkraftanlegg vil bli 

likebehandlet med annen alminnelig næringseiendom.  

 

Det samlede tapet for kommunene er anslått til 1,530 milliarder kroner hvert år,1 eller mer enn 2/3 av 

dagens eiendomsskatt. 

 

LVK mener utvalget heller ikke svarer på mandatet når det gjelder eiendomsskatt. Forslaget om 

verdsettelse etter skattemessig verdi vil gi størst skattebelastning idet investeringene foretas, mens 

skattebelastningen går mot null i takt med økt lønnsomhet. Endringen vil følgelig ikke svare på 

hovedoppgaven om å fjerne hindre for samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer. Tvert vil en slik 

endring skape disinsentiv for investeringer. Småkraftverkene har i lang tid anført at reglene om 

eiendomsskatt etter skattemessig verdi gir en uheldig profil, ettersom skattebelastningen er størst ved 

oppstart, mens den går mot null når anleggene blir lønnsomme. 

 

Verdsettelse av eiendom for eiendomsskatteformål, som følger av eiendomsskatteloven § 8 A-2, slår fast 

at det er eiendommens omsetningsverdi (markedsmessige verdi) man skal frem til. En verdsettelse basert 

på anleggenes lønnsomhet vil gi langt bedre insentiver til videre investeringer. En verdsettelse etter 

skattemessig verdi er ikke egnet for å fange opp markedsverdien verken av småkraftverk eller stor 

vannkraft.  

 

LVK er videre uenig i at utvalgets forslag innebærer en likebehandling av småkraft og annen 

næringseiendom.   

 

 

4.2 Mandatet bygger på en uriktig forståelse av gjeldende rett 

Utvalget viser til mandatet for sitt forslag om å anvende skattemessig verdi. Mandatet bygger imidlertid på 

en feil oppfatning av hva som er gjeldende verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt. I mandatet fremgår 

følgende om eiendomsskatt: 

 

«De særskilte verdsettelsesreglene i eiendomsskatten for store kraftanlegg (over 10 MVA) er 

utformet slik at verdien av grunnrenten også inngår i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. 

                                                           
1 NOU 2019:16 side 159 
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Anslått markedsverdi av kraftverkene fastsettes som nåverdien av en sjablongmessig anslått 

nettoinntekt. (…) 

 

For mindre kraftverk og annen næringseiendom er hovedregelen at objektene skal takseres til 

substansverdi. Utvalget skal vurdere om den særskilte verdsettingsmetoden for store kraftanlegg 

er hensiktsmessig, eller om også disse burde vært ilagt eiendomsskatt etter substansverdi.» 

(uthevet her) 

 

Det er korrekt at gjeldende verdsettelsesprinsipp for vannkraftverk er anslått markedsverdi 

(avkastningsverdi), jf. skatteloven (sktl.) § 18-5. Det er imidlertid ikke korrekt at hovedregelen for 

verdsettelse av mindre kraftverk eller næringseiendom er substansverdi:  

 

Næringseiendom skal etter lovendringen i 2017 verdsettes etter eiendommens avkastningsverdi, jf. 

eiendomsskatteloven § 8 A-2, mens småkraftverk verdsettes etter skattemessig verdi.  

 

Begrunnelsen for at småkraftverkene verdsettes etter skattemessig verdi, til tross for at skattemessig verdi 

som regel ikke samsvarer med anleggenes markedsverdi, er forenklingshensyn. Forenklingshensynet for 

småkraft er utelukkende begrunnet i anleggenes størrelse, og kan ikke benyttes som begrunnelse for et så 

vidt fundamentalt avvik fra eiendomsskattens hovedprinsipp for store vannkraftanlegg.  

 

4.3 Utvalgets vurderinger og forslag bygger også på en uriktig forståelse av gjeldende rett 

4.3.1 Utvalgets kommentarer til mandatet 

 

Utvalget har kommentert misforståelsen om verdsettelsesprinsippet i mandatet slik2: 

 

«Utvalget er kjent med at mandatet ikke er presist når det omtaler at mindre kraftverk skal takseres 

til substansverdi, og har lagt til grunn at eiendomsskattegrunnlaget for mindre vannkraftverk i dag 

fastsettes i tråd med skattemessig verdi på driftsmidlene.» (uthevet her) 

 

Utvalget kommenterer imidlertid ikke misforståelsen hva gjelder verdsettelsesprinsipp for nærings-

eiendom, som altså er avkastningsverdi.  

 

At næringseiendom som hovedregel skal verdsettes etter avkastningsverdi fremgår som nevnt av 

eiendomsskatteloven § 8 A-2 første setning, jf. annen setning: 

 

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 

brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av 

næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen 

i første punktum» (understreket her) 

 

(Omsetningsverdi er synonymt med avkastningsverdi, mens teknisk verdi er synonymt med substansverdi.) 

 

                                                           
2 NOU 2019:16 side 12 
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4.3.2 Utvalget overser Stortingets presisering om at energianleggene ikke skal anses som 

næringseiendom 

 

Utvalget foreslår å trekke ut produksjonsutstyr og installasjoner. Begrunnelsen for dette er likebehandling 

med vanlig næringseiendommer. Utvalget har med dette tilsynelatende oversett Stortingets nylige 

presisering om at energianleggene ikke skal anses som næringseiendom:  

 

Utvalget redegjør riktignok for endringene i verk og bruk-skatten som ble vedtatt i desember 2017, med 

virkning fra 1.1.2019, herunder også at eiendomsskatt på energianlegg (dvs. kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum) er å anse som en særskilt 

eiendomskategori, jf. eiendomsskatteloven § 3 c. Utvalget trekker imidlertid ikke konsekvensene av dette 

når utvalget, under henvisning til at dette ble gjort for næringseiendommer, foreslår å trekke ut 

produksjonsutstyr og installasjoner for produksjon av takstgrunnlaget. Når energianleggene ble skilt ut som 

egen kategori var det nettopp begrunnet i at slike anlegg ikke består av bygninger, men i det vesentlige 

installasjoner for produksjon. Utvalgets forslag vil innebære at eiendomsskattegrunnlaget for 

vannkraftanlegg avviker fra hva som gjelder for de øvrige energianleggene. Videre er forslaget som sagt 

direkte i strid med den nylige endringen i eiendomsskatteloven § 4 hvor Stortinget presiserte:  

 

«Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 

særskattereglane for petroleum.» 

 

Stortingets vedtak om å opprette en ny eiendomskategori for vannkraftanlegg, anlegg omfattet av 

særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg, er basert på en uttrykkelig forutsetning om at disse 

anlegge skulle skattlegges som før, jf. eiendomsskatteloven § 3 c, § 4 andre ledd fjerde og femte setning og 

§ 8 A-2 andre ledd.  

 

Stortinget har med andre ord nettopp tatt stilling til at vannkraftanlegg ikke skal likestilles med 

næringseiendom generelt og dermed ikke omfattes av reglene som kraftskatteutvalget nå foreslår å 

anvende. Senest i stortingsmeldingen om Levende lokalsamfunn for fremtiden som ble publisert 18. 

oktober 2019, Meld. St. 5 (2019-2020), presiserer regjeringen at «Vannkraftanlegg, vindkraftanlegg, 

kraftnettet og anlegg som er omfattet av særskattereglene for petroleum, skal fortsatt betale 

eiendomsskatt på maskiner og utstyr». 

 

På samme måte som i privat sektor har kommunesektoren behov for stabilitet og forutsigbarhet i sine 

rammevilkår. Det fremtidige inntektsgrunnlaget for en kommune er vitalt både for budsjetteringen og for 

kommuneplanleggingen i vid forstand. Når Stortinget bare for kort tid siden har presisert innholdet av 

eiendomsskattereglene for vannkraftsektoren, er det et fundamentalt brudd på denne forutsigbarheten at 

utvalget uten videre reverserer Stortingets syn, og med betydelige negative virkninger for mer enn 200 

kommuner. Spesielt oppsiktsvekkende finner LVK det når «likebehandling» med annen næringseiendom 

fremheves som begrunnelse. Likhetshensynet var like mye (eller like lite) til stede da Stortinget nettopp 

valgte en annen løsning for energianleggene enn for annen næringseiendom. 

 

Lovendringen i 2019 for tidligere verk og bruk der «produksjonsutstyr og -installasjoner» ble tatt ut av 

grunnlaget ble gjort mot en statlig kompensasjon. Stortinget vedtok at kommunesektoren ikke skulle lide 
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tap på omleggingen av eiendomsskatten, og ba regjeringen sørge for «en tilnærmet full kompensasjon», 

konkretisert til 500 mill. kroner. 

 
Kompensasjonsordningen har vist seg utilstrekkelig for mange kommuner, se nedenfor i punkt 5.2.2 

 

Det bekrefter at kommunene har rett i sin mangel på tillit til tilsagn om «kompensasjon», slik også utvalget 

skisserer mulighet for gjennom forslaget til økt naturressursskatt. 

 

4.3.3 Utvalgets forslag om å anvende skattemessig verdi for store vannkraftverk vil være i strid med 

eiendomsskattelovens hovedregel om verdsettelse til markedsverdi 

 

Utvalget foreslår som nevnt å benytte skattemessig verdi ved eiendomsskatteverdsettelse av 

vannkraftanlegg. I tillegg foreslår utvalget å innføre en begrensning i hvilke deler av anlegget som skal 

underlegges beskatning, ved å ta ut produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettighetene.  

 

Utvalget begrunner forslaget med at eiendomsskattereglene for små og store vannkraftanlegg vil bli like, 

og at vannkraftanlegg vil bli likebehandlet med annen alminnelig næringseiendom.  

 

Det er ikke riktig. Når det gjelder sammenligningen med næringseiendom, avviker utvalgets forslag fra de 

reglene som ble etablert for vanlig næringseiendom. I stedet foreslår utvalget særskilte regler for hva som 

skal defineres som produksjonsutstyr og -installasjoner.. Videre er det heller ikke korrekt at en overgang til 

skattemessig verdi også for stor vannkraft vil gi likebehandling med småkraftverk. For sistnevnte har 

produksjonsutstyr og installasjoner inngått i beregningsgrunnlaget i sin helhet.  

  

Som det fremgår ovenfor mener LVK at utvalgets forslag om endrede eiendomsskatteregler også er i strid 

med eiendomsskattelovens grunnprinsipp om at skattegrunnlaget skal utgjøre anleggets reelle 

markedsverdi.  Skattemessig verdi samsvarer ikke med eiendomsskattens verdsettelsesregel om 

markedsverdi som hovedregel, jf. utvalgets henvisning til Ot. prp. nr. 23 (1995-96) om endringer i 

kraftverksbeskatningen:  

 

«I Ot.prp. nr. 23 (1995–96) uttales det at skattemessig verdi i mange tilfeller ville treffe 

markedsverdien dårlig.» (uthevet her) 

 

Eiendomsskatt er vår eldste skatteordning og er en generell skatt på eiendom. Det er med andre ord ikke 

en særlig skatt på vannkraftanlegg. Eiendomsskatten er dessuten vår eneste rene kommunale 

skatteordning, jf. forpliktelsen i Europarådets Charter fra 1985 om at en del av kommunenes inntekter skal 

komme fra kommunale skatter. At eiendomsskatt er en god skatteordning som bør videreføres i det norske 

skattesystemet, fremgår bl.a. av NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital3 

og NOU 2014:13 – Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi4.  

 

                                                           
3 Side 12: «Utvalget slutter seg til tidligere vurderinger av at fast eiendom er et godt skattegrunnlag, og mener det er 

gode grunner til å trappe ned skattefavoriseringen av bolig og fritidseiendom.» 
4 Side 294: «Fast eiendom er et godt skattegrunnlag, jf. utvalgets vurderinger i kapittel 3. Særlig sett i lys av at bolig 

er kraftig favorisert i inntekts- og formuesbeskatningen, bør eiendomsskatten videreføres som en del av det norske 

skattesystemet.» 
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Utvalgets forslag, som i realiteten er en avvikling av eiendomsskatt på vannkraftanlegg, går i motsatt 

retning av hva andre fagutvalg og skatteøkonomer anbefaler. 

 

4.3.4 Kommunenes andel av grunnrenten fanges opp av eiendomsskatten  

 

Utvalgets forslag bryter dessuten mot andre grunnprinsipper i eiendomsskatten. Eiendomsskatt er en 

objektskatt som skal gi uttrykk for eiendommens objektiviserte omsetningsverdi. Disse grunnleggende 

prinsippene er kommet til uttrykk i en rekke høyesterettsuttalelser5 og er også fremhevet av Rødseth-

utvalget (1992:34) kapittel 7.3.1: 

 

«Det er eiendommens objektive verdi en skal komme frem til, mao. verdien eiendommen har i seg 

selv. Eiendomsskatt er en objektskatt.» 

 

For vannkraftanlegg over 10 000 kVA benyttes en avkastningsverdimetode for å finne eiendommens 

objektiviserte omsetningsverdi, jf. skatteloven § 18-5 første til fjerde ledd. Formålet med 

verdsettelsesbestemmelsen i skatteloven § 18-5 er, som for eiendomsskatten for øvrig, å komme frem til 

en objektivisert markedsverdi for det enkelte kraftanlegg inkludert naturressursen som utnyttes, jf. Ot.prp. 

nr. 23 (1995-1996) s. 138: 

 
«Eiendomsskattetaksten bør uttrykke verkets markedsverdi. Departementets forslag til 
takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor siktemålet er å komme fram til 
markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. Markedsverdien vil dels reflektere 
verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene som er foretatt i anleggene. Det 
innebærer at kommunene også via eiendomsskatten på kraftverk får beskattet verdien av eventuell 
grunnrente. Siden omsetning av kraftverk er svært liten, er det i praksis vanskelig å finne 
markedsverdien ved å sammenligne prisen på et tilsvarende, nylig omsatt kraftverk. En må derfor 
ta utgangspunkt i en beregnet markedsverdi (takst).» (understreket her) 

 

Dersom eiendomsskatt på kraftanlegg fortsatt skal gi uttrykk for anleggets reelle markedsverdi, slik 

beskatning av all øvrig eiendom bygger på, må eiendomsskatteverdsettelsen også i fremtiden fange opp 

verdien av naturressursen gjennom en avkastningsverdimetode.  

 

4.3.5 Dagens eiendomsskatteregler hindrer ikke samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer 

 

Ved utvalgets vurdering av skattenes virkning på investeringsinsentivene, foretar utvalget en sortering av 

ordningene etter «bruttoavgift» og «overskuddsskatt». Om bruttoskattene skriver utvalget blant annet at  

 

«[b]ruttoskatter vil medføre økte kostnader for selskapene, som svekker insentivene til å investere 

i marginalt lønnsomme prosjekt». 

 

Om de nøytrale skattene skriver utvalget at  

 

                                                           
5 f. bl.a. Rt. 1912 s 501 (LKAB I), Rt. 1999 s 192 (Statnett-dommen) og Rt. 2007 s 149 (LKAB II) 
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«nøytrale overskuddsskatter ikke [vil] endre den relative avkastningen for selskapene og dermed 

ikke svekke selskapenes insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer».6  

 

Ekspertutvalget mener «eiendomsskatt for vannkraft […] virker […] som bruttoavgifter som medfører en 

tilleggskostnad for selskapene».  Videre legger utvalget til grunn at eiendomsskatten «er lite påvirket av 

endringen i lønnsomhet».7 Endelig konkluderer utvalget med at det er «mer målrettet å gjøre endringer i 

bruttoordningene» og at endring i eiendomsskatten vil «gi selskapene insentiv til å gjennomføre 

samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftinvesteringer».8 

 

LVK er uenig i utvalgets forutsetning om at eiendomsskatt må anses som en bruttoavgift som er lite påvirket 

av endret lønnsomhet ved anlegget. Med unntak av naturressursskatt og eiendomsskatt på 

småkraftanlegg, er alle skatteordningene i dagens kraftskattesystem lønnsomhetsavhengige. Fastsettelse 

av eiendomsskattegrunnlaget er i stor grad bygget opp etter det samme beregningsgrunnlaget som 

grunnrenteskatten, der det tas utgangspunkt i anleggets løpende inntekter og utgifter. Riktignok er 

inntektene basert på de rullerende spotmarkedsprisene de siste fem årene, men dette medfører ikke at 

man har fjernet seg fra lønnsomhetsprinsippet. 

 

Dagens eiendomsskatteregler er ikke til hinder for selskapene å «gjennomføre samfunnsøkonomisk 

lønnsomme kraftinvesteringer», slik utvalget legger til grunn. Uttalelser fra kraftbransjen underbygger 

dette. Det er dagens innretning på den statlige grunnrenteskatten som favner mer enn superprofitten som 

hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, ikke eiendomsskatten.  

 

4.4 Konsekvensene av utvalgets forslag 

4.4.1 Verdien av vannfallet må fanges opp i verdsettelsen 

 

For å kunne fange opp markedsverdien til et kraftanlegg i tråd med eiendomsskattens hovedprinsipp er det 

nødvendig å inkludere verdien av naturressursen. Dette fremgår bl.a. av jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 

11.5.2: 

 

«Departementets forslag til takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor 

siktemålet er å komme fram til markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. 

Markedsverdien vil dels reflektere verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene 

som er foretatt i anleggene.» (understreket her) 

 

Stortinget bekreftet dette utgangspunktet ved behandling i Innst. O. nr. 62 (1995-96) kapittel 8.1: 

 

«Flertallet er enig med departementet i at grunnlaget for eiendomsskatt skal være markedsverdien 

av det enkelte kraftverk. Markedsverdien vil reflektere verdien av naturressursen i tillegg til verdien 

av investeringen.» 

 

                                                           
6 NOU 2019:16 side 98 
7 NOU 2019:16 side 99 
8 NOU 2019:16 side 100 
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Når utvalget tar ut verdien av vannfallet av eiendomsskattegrunnlaget, fratas kommunene sin rettmessige 

andel av grunnrenten.  

 

4.4.2 Konsekvenser av utvalgets forslag er at mange eiendomsskattegrunnlag vil bli satt til kr. 0,- 

 

Ved valg av verdsettelsesmodell for å finne kraftanleggets markedsverdi, ble det under 

kraftskattereformen i 1997 konkludert med at større vannkraftanlegg verdsettes etter en 

nåverdiberegning, ettersom denne fremgangsmåten ble ansett å være best egnet til å treffe 

markedsverdiene, jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 11.5.2: 

 

«Departementet er enig med Rødseth-utvalget i at formuesverdien må beregnes ved hjelp av 

nåverdiberegning. Markedsverdien til et kraftverk skal reflektere verkets forventede, framtidige 

netto inntjeningsmuligheter. Et kraftverks markedsverdi kan uttrykkes som nåverdien av alle 

forventede, framtidige inntekter fratrukket nåverdien av alle framtidige kostnader knyttet til 

kraftproduksjonen.» 

 

Under kraftskattereformen i 1997 ble det også vurdert å benytte skattemessige verdier, men konkludert 

med at disse «ville treffe markedsverdien dårlig»: 

 

«Etter departementets oppfatning er det imidlertid vanskelig å finne en metode som er enkel, og 

som samtidig på en tilfredsstillende måte treffer markedsverdien av verket. Departementet har bl.a 

vurdert om takstene kunne settes lik det årlige skattemessige avskrivningsgrunnlaget for hvert 

enkelt kraftverk. En slik metode ville vært enkel, men den blir ikke foreslått fordi skattemessige 

verdier i mange tilfeller ville treffe markedsverdien dårlig. Blant annet ville en ikke få tatt hensyn til 

verdien av eventuell grunnrente.» (understreket her) 

 

Utvalget har ikke foretatt en tilsvarende vurdering av om skattemessige verdier treffer markedsverdien, 

annet enn å påpeke kort at  

 

«Verdifall og verdiøkning som ikke samsvarer med avskrivninger og påkostninger vil ikke reflekteres 

i skattemessige verdier. […] 

 

Eldre kraftanlegg kan ha skattemessige verdier som er langt lavere enn markedsverdien på 

driftsmidlene. For anlegg med påstemplet merkeytelse under 10 000 kVA brukes skattemessige 

verdier som eiendomsskattegrunnlag allerede etter dagens regler, og enkelte av disse 

kraftanleggene har i dag en skattemessig verdi på 0.» (understreket her) 

 

Til tross for dette foreslår utvalget skattemessig verdi.  

 

I tillegg til at de skattemessige verdier er dårlig egnet til å treffe markedsverdien til kraftanlegget, vil den 

profilen som ligger i skattemessig verdi gjøre det vanskelig å få til nye investeringer. Det vises bl.a. til 

småkrafteiernes kritikk av reglene om at skattemessige verdier for eiendomsskatt på småkraft, som 

innebærer at eiendomsskatten er høyest de første årene, hvor anleggets lønnsomhet som oftest er lavest. 
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Årsaken til at skattemessige verdier i sin tid ble valgt for småkraftverk var som nevnt forenklingshensyn for 

denne mindre gruppen av kraftanlegg. Det ble fremhevet i forarbeidene at skattemessige verdier kan ligge 

over markedsverdiene for lite lønnsomme småkraftanlegg, jf. Ot.prp. nr. 22 (1996-1997) kapittel 5.2 side 6 

(omtalt i tilknytning til formuesverdi): 

 

«For driftsmidler som normalt ikke avskrives, som f.eks fallrettigheter, vil imidlertid inflasjon føre 

til at de skattemessige verdiene vil ligge under den faktiske markedsverdien. Dette vil da bidra til at 

de skattemessige verdiene gradvis vil ligge lavere enn markedsverdien av det enkelte kraftverk. For 

lite lønnsomme kraftverk kan det motsatte være tilfelle, dvs at de skattemessige verdiene kan ligge 

over markedsverdiene.» 

 

LVK er kjent med at flere eldre og lønnsomme småkraftanlegg har en skattemessig verdi på kr. 0,-. Forslaget 

til utvalget vil med andre ord innebære at eiendomsskattegrunnlaget til de mest lønnsomme kraftanlegg 

vil bli satt i kr. 0,- eller bli drastisk redusert. For mindre lønnsomme kraftanlegg, eller for anlegg som gjør 

større investeringer, vil skattegrunnlagene være høyere enn markedsverdi. Utvalgets forslag er følgelig lite 

egnet til å reflektere kraftanleggenes reelle markedsverdier eller objektiviserte omsetningsverdier.  

 

4.4.3 Eiendomsskatteinntektene er en del av beslutningsgrunnlaget for konsesjon  

 

Kommunenes eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg har i mange tilfelle vært en avgjørende for den 

vurderingen kommunene er pålagt å gjøre i sin interesseavveining av fordeler og ulemper som følge av 

tiltaket. Konsesjonæren foretar regelmessig et anslag for hvilke inntekter en utbygging vil kunne gi. Også i 

konsesjonsmyndighetenes vurdering er det lagt vekt på hvilken verdiandel som vil gå til de berørte 

vertskommuner. 

 

Vannkraft er en evigvarende og forurensningsfri energikilde, men utbyggingen kan medføre store lokale 

miljøinngrep. De inngrepene som følger med et vannkraftanlegg er irreversible med samme varighet som 

vannkraftproduksjonen. Vannkraftnæringen er dessuten en arealintensiv næring og har sammen med 

kraftlinjer og vindkraftprosjekter stått for 26 % av det totale bortfallet av inngrepsfrie naturområder i 

perioden 2008–2012. Vannkraftnæringens inngrep i norsk natur har blitt karakterisert som følger i «Norges 

naturressurser» (2014) av Flåten og Skonhoft: 

 

«Utbygging av vannkraftverk medfører nedbygging av norsk natur. Fosser legges i rør, noe som 

berører naturopplevelsen. Demninger bygges, og store arealer legges ofte under vann, master med 

kraftledninger bygges med store inngrep i naturen, ved kjøring av kraftverkene får man unaturlige 

variasjoner i vannføring, og dette kan grave ut elvebanker og delvis legge elva uten vann slik at fisk 

strander osv.»9 

 

Gjennom kommunenes tilslutning til kraftutbyggingen er det etablert en samfunnskontrakt om at 

distriktene skal ha en rettmessig kompensasjon for omfattende naturinngrep. Rokker man ved denne 

samfunnskontrakten, vil dette bli oppfattet som brudd på de løfter som kommunen har bygget sine 

tilslutninger til utbyggingsplanene på. 

 

                                                           
9 «Naturressursenes økonomi» (2014), s. 321 
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Ved kraftskattereformen i 1996 var det bred politisk enighet om at vertskommunene har et legitimt krav 

på inntekter fra vannkraftutbyggingen. Ved vedtakelsen av kraftskattereformen uttalte et samstemt 

Storting: 

 

«Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen 

innebærer at kraftkommunene får særskilte skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært 

bred enighet om dette.» 

 

I Stortingsdebatten i 1996 uttalte daværende finansminister Sigbjørn Johnsen følgende:  

 

«Jeg har også lyst til å understreke innledningsvis at vannkraften er en nasjonal ressurs med en 

sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen innebærer at kraftkommunene får særskilte 

skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært bred enighet om dette.» 

 

Videre uttalte Einar Steensnæs: 

 

«Kristelig Folkeparti slår fast at vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. 

Det betyr at lokal samfunnet må sikres stabile, varige og forutsigbare inntekter av utbyggingen. Det 

er lokalsamfunnet som har stilt kraftressursene til disposisjon for utbyggingen. Da bør også 

lokalsamfunnet ha en soleklar rett til å få tilbake en avkastning av disse verdiene som har så stor 

betydning for næringslivet og for samfunnets infrastruktur.»10 

 

Også Erna Solberg fremhevet vannkraftens lokale forankring, og konkluderte med at «Høyre synes det er 

rimelig at denne grunnrenten også fordeles til kommuner som har avgitt naturressurser, og gi inntekter til 

hele fellesskapet», og at Høyre ønsket å «sikre kommuner og fylkeskommuner en rimelig del av 

skatteinntektene fra kraftverkene som grunnlag for videre vekst og utvikling».11 

 

Utvalgets forslag fremstår som et brudd på den brede enigheten som fremgår ovenfor. 

 

4.4.4 Forslaget gir staten økte skatteinntekter på bekostning av kommunesektoren 

 

Forslaget om eiendomsskatt basert på skattemessige verdier vil som nevnt ifølge utvalget medføre en 

inntektsreduksjon på 1 530 millioner kroner hvert år for vertskommunene. Tas også avviklingen av 

konsesjonsordningene i betraktning, er det tale om et årlig skattetap på 3 660 millioner kroner. Staten, på 

sin side, vil få økt inntektene med 4 400 millioner kroner hvert år. Utvalgets forslag innebærer en overføring 

av nær samtlige vertskommuneinntekter til staten.  

 

Inntektene som utvalget foreslår å ta fra vertskommunene er for mange av kommunene av stor betydning. 

For enkelte kommuner utgjør kraftinntektene rundt 20 % av driftsinntektene.  

LVK kan ikke se et spor av at en slik omfordeling er en ønsket politikk fra regjeringens side. I Granavolden-

plattformen 17. januar 2019, heter det at «våre vannkraftressurser skal forvaltes slik at de kommer våre 

lokalsamfunn og vår nasjon til gode».  Videre fremgår det at «Regjeringen vil styrke det lokale selvstyret og 

                                                           
10 L.tid. 43—44 (22.6.96). 
11 O.tid. 508—559 (18.6.96) 
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redusere statlig og regional detaljstyring. Bærekraftig utnyttelse av naturressurser må også gi positive 

ringvirkninger for lokalsamfunnene». 

  

LVK ber regjeringen rydde av veien den kommunaløkonomiske usikkerhet utvalget har skapt. 

 

4.5 Utvalgets forslag dersom dagens eiendomsskatteregler beholdes 

I kapittel 9.8 vurderer kraftskatteutvalget kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt, forutsatt at dagens 

regler beholdes, og konkluderer slik: 

 

«Dersom den lønnsomhetsbaserte verdsettelsesmetoden skal videreføres, mener utvalget at 

kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for vannkraftanlegg bør økes til et markedsmessig 

avkastningskrav på 6,5 pst.» 

 

Etter LVKs oppfatning foretar ikke utvalget egne vurderinger, men viser kun til Finansdepartementets 

vurdering av rapportene fra Johnsen (2017) og Norli (2017), utarbeidet på oppdrag fra departementet.  

 

Kapitaliseringsrenten som benyttes ved verdsettelse av kraftverk etter skatteloven § 18-5 niende ledd, er 

den rentesatsen som brukes for å finne nåverdien av et kraftanleggs fremtidige inntektsstrømmer. 

Fastsettelsen av kapitaliseringsrenten etter Forskrift til skatteloven § 18-8-4 får kun betydning for de 

kraftanlegg som verdsettes og beskattes etter hovedregelen i skatteloven § 18-5. Fastsettelsen av 

rentenivået kan imidlertid være bestemmende for om kraftanlegget kommer over eller under 

maksimumsverdien. 

 

Finansdepartementet har fra inntektsåret 2011 fastsatt kapitaliseringsrenten til 4,5 %, uten et konkret 

beregningsgrunnlag og uten å ta i betraktning den sterke reduksjonen i rentemarkedet for øvrig. Siktemålet 

med kapitaliseringsrenten er at den skal bidra til en nåverdiberegning som gjenspeiler anleggenes reelle 

markedsverdier.  

 

LVK er opptatt av å finne et prinsipielt riktig og robust beregningsgrunnlag og mener at 

kapitaliseringsrenten bør videreføres uendret. Hvis ikke bør grunnlaget for kapitaliseringsrenten igjen 

fastsettes i forskrift. LVK foreslår å gjeninnføre den renteberegningen som tidligere lå til grunn i forskriften 

§ 18-8-4 og med samme rente og risikopåslag. 

 

Utvalget foreslår å avvikle minimumsverdien på 0,95 kr/kWh og maksimumsverdien på 2,74 kr/kWh i 

eiendomsskatteloven § 8 B-1 fjerde ledd ved en overgang til skattemessig verdi, med følgende begrunnelse:  

 

«Utvalget foreslår at disse ordningene ikke videreføres ved overgang til skattemessig verdi. Det er 

ikke slike ordninger i eiendomsskatten for andre næringer.» 

 

Begrunnelsen treffer også for eiendomsskatt basert på gjeldende verdsettelsesmetode. 

Maksimumsverdien kan uansett ikke videreføres da denne medfører at de mest lønnsomme 

kraftprodusentene får en skatterabatt som blir større jo mer lønnsomme verket er. Begrunnelsen for en 

minimumsverdi står seg fortsatt idet det kan anføres at verdien av anlegget vil alltid ligge der, også om 

kraftprisen er lav.  
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5 KOMPENSASJON - KRAFTSKATTEUTVALGETS FORESLAG 

5.1 Kraftskatteutvalget foreslår ingen kompensasjonsordning for kommunenes milliard tap 

Kraftskatteutvalget skriver på side 158: 

 

«For å illustrere et ytterpunkt for fordeling har utvalget sett på en full omfordeling av 

provenyeffekten mellom stat, kommuner og fylkeskommuner via naturressursskatten. Det 

understrekes at dette bare er en illustrasjon og ikke et forslag fra utvalget.» (understreket her) 

 

Utvalget fremsetter med andre ord ingen forslag om kompensasjon til vertskommunene for 

inntektsreduksjonen på 3,66 milliarder kroner hvert år. 

 

I utvalgets omtale av mulige omfordelingsalternativer fremgår det at «[e]n ønsket fordeling kan oppnås ved 

egne ordninger for omfordeling, enten gjennom naturressursskatten eller gjennom direkte 

inntektsfordeling».  

 

5.2 Kompensasjonsalternativene som skisseres er begge uegnet 

De alternativene som skisseres vil begge være uegnet som en kompensasjon for kommunenes lovbestemte 

rettigheter til en andel av verdiskapningen fra vannkraft.  

 

5.2.1 Hvorfor kompensasjon gjennom en økning av naturressursskatten er uegnet 

 

Utvalget skriver at en økning av naturressursskatten til 4,6 øre/KWh vil gi kommunene og 

fylkeskommunene full kompensasjon. Utvalget opplyser videre på side 159: 

 

«Ved full omfordeling mellom stat og kommunesektor gjennom økt naturressursskatt vil 295 av 426 

kommuner per 2017 få økte inntekter per innbygger. I de 295 kommunene med økte inntekter bor 

om lag 90 pst. av norske innbyggere.» (understreket her) 

 

En økning av naturressursskatten er uegnet som kompensasjon av flere grunner:  

 

For det første, beregninger KS har gjort for LVK viser at en kompensasjon gjennom naturressursskatten vil 

i første rekke komme de folkerike bykommunene til gode. Siden naturressursskatten inngår i 

inntektssystemet, vil store deler av vertskommunenes kompensasjon bli utjevnet mellom kommunene i 

hele Norge, der bykommunene (som også gjerne er eierkommuner12) vil få økte inntekter, mens 

vertskommunene blir de store taperne.  

 

For det andre, en kompensasjon av dagens eiendomsskatteregler og konsesjonskraftordningen gjennom 

en naturressursskatt uegnet fordi den ikke vil gi kommunen en verdiandel dersom verdien av 

naturressursene øker. En kompensasjon gjennom en fastsettelse av øre/per kWh vil ikke øke med økende 

kraftpriser, slik konsesjonskraftordningen og eiendomsskatten gjør.  

                                                           

12 Utvalget skriver at de ikke har tatt hensyn til eierkommunenes inntekter.  
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For det tredje, også for det tilfelle at naturressursskatten holdes utenfor inntektssystemet er en økning i 

naturressursskatten uegnet som kompensasjonsordning.  Det vil være sterkt urimelig om ikke de 

kommuner som har avstått sine stadig mer verdifulle naturressurser skal få en andel av verdiøkningen som 

skyldes økte kraftpriser og det faktum at vannkraften er en ren og fornybar ressurs.   

 

5.2.2 Hvorfor kompensasjon gjennom økte overføringer ikke er egnet 

 
LVK kan ikke se at lovbestemte direkteinntekter til kommunene – som har vært grunnlag for konsesjon - 
kan kompenseres gjennom statlige overføringer.  
 
Kompensasjonsordningen gjennom ulike ordninger, det være seg overføringer eller andre mer spesifiserte 
kompensasjonsordninger har dessuten kommunene svært negative erfaringer med. I verk og bruk-saken 
ble kommunene lovet «tilnærmet full kompensasjon». Erfaringene fra verk og bruk-skatten viser imidlertid 
at kommunene ikke har fått den kompensasjonen som lovet.  
 
Som eksempler kan nevnes at Rana kommune kun får kompensert 37 % av tapet, Odda 55 % av tapet, 
Sarpsborg 18 % av tapet, Tinn 44 % av tapet og Fredrikstad 27 % av tapet. Vennesla, Kongsberg og Kvam 
kommuner får ikke kompensert inntektsreduksjonen overhode. 

6 GRUNNRENTESKATTEN 

6.1 Innledning 

LVKs støtter bransjens krav om å endre grunnrenteskatten.  
 
I mandatet er følgende lagt til grunn om grunnrenteskatt: 
 

«Utvalget skal vurdere om grunnrenteskatten er utformet i tråd med prinsipper for nøytral 
beskatning og hvorvidt dagens grunnrenteskatt påvirker vannkraftnæringens investerings-
beslutninger. Utvalget kan vurdere om det er andre utforminger av en nøytral grunnrenteskatt som 
kan være bedre egnet, for eksempel en kontantstrømskatt. […] 
 
Utvalget bes særlig vurdere den nedre grensen for grunnrenteskatt.» 

 
Når utvalget drøfter om dagens grunnrenteskatt er til hinder for investeringene, legger utvalget bl.a. til 
grunn en forutsetning om et velfungerende kapitalmarked med veldiversifiserte investorer uten 
eierskapsbegrensninger. Utvalget påpeker at  
 

«[d]et ligger utenfor mandatet å vurdere om konsolideringsmodellen er hensiktsmessig eller om 
kapitalmarkedet er velfungerende. Problemer som følge av konsolideringsmodellen eller 
kapitalmarkedene for øvrig, bør imidlertid ikke rettes opp gjennom særlige ordninger i 
skattesystemet.»13 

 
Utvalget konkluderer med å anbefale videreføring av dagens grunnrenteskattemodell. 
 

                                                           
13 NOU 2019:16 side 110 
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Anbefalingen til kraftskatteutvalget bygger med andre ord på en forutsetning om et velfungerende 
kapitalmarked uten eierskapsbegrensninger. Dette er også forutsetningen for at utvalgets forslag til endret 
grunnrenteskatt ikke skal påvirke investeringsbeslutningene. Når denne forutsetningen ikke foreligger i den 
virkelige verden, er forslaget i beste fall kun egnet til å fungere i en teoretisk virkelighet. 
 

6.2 Grunnrenteskatten bør endres slik at den kun fange opp super-profitten.  

LVK støtter bransjen i at det er utformingen av grunnrenteskatten som hindrer gjennomføring av 
lønnsomme investeringer i modernisering og utvidelser av gamle kraftverk. Utvalget svarer med å skjerpe 
grunnrenteskatten. Det er dette forslaget kraftbransjen omtaler som «feil medisin», noe LVK er enig i. 
 
I Rødseth-utvalget NOU 1992:34 er Grunnrenten i kraftsektoren definert slik:   
 

«Den kapitalavkastning ut over avkastningen i andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang 
på utbyggbare vassdrag, kalles grunnrente» 

 
Det er på det rene at grunnrenteskatten som foreslått av Rødseth-utvalget og som ble fulgt opp av 
departementet i Ot prp. nr. 23 (1996-1997), kun omhandlet den såkalte superprofitten. Ved beregning av 
friinntekten ble det benyttet et risikotillegg i friinntekten på 4 prosent i tillegg til risikofri rente (beregnet 
som gjennomsnittet av de siste tre års statsobligasjoner med tre års løpetid).  
 
Ved omleggingen av reglene i 2007 fikk kraftselskapene mulighet til å samordne nytt, negativt grunnlag for 
grunnrenteskatt mellom kraftverk i samme skattekonsern, samtidig som staten utbetaler skatteverdien av 
resterende, negativt grunnlag for grunnrenteskatt etter samordningen. Fordi selskapene da, etter 
departementets syn, fikk sikkerhet for full verdi av investeringsfradragene ble risikotillegget i friinntekten 
fjernet. Omleggingen har – etter Energi Norges syn ført til grunnrenteskatten også favner om deler av 
normal-avkastningen. 
 
 
Utvalget foreslår ingen endringer i renten for friinntekt, men skjerper i stedet grunnrenteskatten dels ved 
at det foreslås grunnrenteskatt også på småkraft (ved at terskelen senkes fra 10 000 kVA til 1 500 kVA) 
samtidig som grunnlaget utvides til også å omfatte opprinnelsesgarantier. I tillegg foreslås det en økning i 
grunnrenteskatten til 39 prosent.  
  

6.3 LVKs endringsforslag 

Utvalgets forslag har ført til at eierne både av stor vannkraft og av småkraft har varslet full stans i videre 
vannkraftutbygging.  
 
Det er viktig for det grønne skiftet at ekspertutvalgets forslag ikke blir fulgt opp. LVK vil derfor - som Energi 
Norge foreslå at det foretas endringer i innretningen på grunnrenteskatten.  

6.3.1 Omleggingen fra 2007 reverseres 
 
LVK foreslår at renten på friinntekten økes slik at den kun omfatter superprofitten som 
vannkraftproduksjonen gir opphav til. Dette kan gjøres ved at omleggingen fra 2007 reverseres. Det vil 
samtidig innebære at det ikke lenger gis anledning til samordning av grunnlaget for grunnrenteskatt i 
samme skattekonsern. 
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6.3.2 Ingen grunnrenteskatt på småkraft  
 
LVK foreslår videre at forslaget om å senke terskelen for grunnrenteskatt på småkraft fra 10 000 kVA til 
1 500 kVA droppes. Det er mer aktuelt at eiendomsskatteverdsettelsen av småkraftverk skjer etter 
markedsverdi, dvs etter reglene i skatteloven § 18-5 (1) - (4) – og ikke som i dag etter skattemessig verdi.   

7 VINDKRAFT  

Utvalget foreslår ingen endringer i rammebetingelsene for vindkraft, men tilrår at det gjøres en vurdering 
av om det bør innføres en grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraftverk.  
 
LVK vil påpeke at det av hensyn til skattenøytralitet innføres skatteordninger for vindkraft som gjør at det 
ikke oppstår vridninger i investeringene fra vannkraft til vindkraft. Like viktig er det imidlertid at det 
etableres ordninger som sikrer de berørte lokalsamfunn inntekter fra vindkraft.   
 
Det er etter LVKs syn behov for en gjennomgang av reglene for verdsettelse av vindkraftanlegg for 
eiendomsskatt som sikrer kommunene inntekter gjennom hele levetiden. Når det gjelder innføring av 
naturressursskatt for vindkraft må man være oppmerksom på at dette er inntekter som ikke utelukkende 
kommer de berørte kommuner til gode.  

8 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING – FORHOLDET TIL NORGES KLIMAFORPLIKTELSER 

LVK mener utvalgets forslag om å avvikle de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og 
konsesjonskraft må forkastes. Det samme gjelder forslaget om endret verdsettelsesprinsipp for 
eiendomsskatt på vannkraft. Regjeringen må kunne ta stilling til dette uten nærmere utredninger fra 
Finansdepartementets side.  
 
Også når det gjelder grunnrenteskatten er det behov for en snarlig avklaring. Norge har i henhold til 
Parisavtalen forpliktet seg til minimum 40 % reduksjon i sine klimautslipp innen 2030. Videre satsing på 
utbygging av fornybare energikilder er en viktig del av de tiltak Norge må iverksette for å nå dette målet.  
 
Opprustning, utvidelse og vedlikehold av eksisterende vannkraftanlegg vil være et avgjørende element for 
å nå dette ambisiøse målet. Både konsesjonsprosesser, investeringsbeslutninger og anleggsvirksomhet er 
tidkrevende prosesser i vannkraftsektoren. Det er derfor ingen tid å miste før det rettslige rammeverket i 
vannkraftsektoren bedre enn i dag legger til rette for ønskede investeringer.  
 
Det haster derfor med å gjennomføre de nødvendige endringer i kraftskatteregimet, og det haster med å 
befeste de ordninger som historisk har bidratt til at vannkraft er bygget ut i et konstruktivt og positivt 
interessefellesskap mellom de som invester sin økonomiske kapital og de vertskommuner som investerer 
sin naturkapital. 
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MOWI Norway AS - Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan i 
Olderfjorden, Djupanvika og et utviklingsprosjekt på "Donut" i Jøkelfjorden 
ved Saltnes om nye lokaliteter. 

Henvisning til lovverk: 
PBL – Kapittel 19. Dispensasjon 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan i Kvænangen 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan i Olderfjorden, Djupanvika og et 
utviklingsprosjekt i Jøkelfjord datert 13.11.2019 legges på høring 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra Kystsoneplanen. 
For tiltak som er i strid med planen er det anledning til å gi dispensasjon, jfr. plan- og 
bygningslovens § 19. Det kan gis midlertidig eller varig dispensasjon, og det kan knyttes vilkår 
til en dispensasjon. Saken sendes derfor på høring, jfr. PBL § 19. 
 
 
Bakgrunn for søknaden: 
Mowi Norway AS den eneste oppdrettsselskapet i Kvænangsbassenget, sommeren 2019 fikk 
selskapet utbrudd av ILA på lokaliteten 10803 Fjellbukt. Mattilsynet fattet vedtak om tømming 
og brakklegging av lokaliteten og innførte samtidig en bekjempelsessone med minsteavstand 
mellom berørte lokaliteter på 10 km. Resultatet av dette er at de fleste av lokalitetene i 
Kvænangen ligger med en avstand på 5 km (som var anbefalt avstand fra mattilsynet da vi lagde 
kystsoneplan) og at Rakkenes faller inn under regimet i bekjempelsessonen, og Mowi står nå i 
en situasjon der de ikke har lokaliteter for vår og høst – utsett av laksesmolt 2020. 
Konsekvensene av dette er at Mowi, med mindre de får etablert erstatningslokaliteter, vil måtte 



permittere store deler av arbeidstokken i Kvænangen, De fleste vil ikke ha mulighet til å finne 
seg arbeid i kommunen. En konsekvens vil da være at de må flytte. 
Mowi har bedt om at Mattilsynet gjør en ny vurdering av utvidelsen av bekjempelsessonen, uten 
at det har ført frem i skrivende stund. 
Mowi Norway As viser til politisk vedtak i kommunestyremøte PS 19/64 der kommunestyret 
enstemmig vedtar at Kvænangen kommune som arealmyndighet, sammen med Mowi, må se på 
om dagens lokalitetsstruktur er robust nok ved utbrudd av fiskesykdommer, opp mot de 
samfunnsmessige konsekvensene man potensielt står overfor. 
Dersom vedtaket fra Mattilsynet blir stående slik at konsekvensene for sysselsetting og 
næringsliv blir så dramatisk som forespeilet ber Kvænangen kommunestyre om at Staten ved 
regjeringa finner bøtende tiltak i brakkleggingsperioden. 
Samt vedtak i kommunestyremøte PS 14/41 der man åpner for lokaliteter i ytre Kvænangen med 
å vurdere konsekvensene.  
Og med det som bakteppe søker Mowi Norway AS om dispensasjon fra gjeldende Kystsoneplan   
 
Dispensasjonene er på tre lokaliteter i Kvænangsbassenget: 

1. Djupanvika – Vannberget  
2. Olderfjorden - Nakkeneset 
3. Jøkelfjord – Saltnes 

 

1. Djupanvika – Vannberget. 
Djupanvika vil bestå av en fortøyningsrammeverk på ca. 200x600 meter, (120 000 m²).  I dette 
rammeverket vil Mowi plassere ut 12 stk. 160 m plastringer, med noteposer og lodd. (Areal av 
12 stk. ringer i overflaten er ca. 94 200 m²). Det vil også plasseres ut en fôrflåte ved lokaliteten. 
(Typisk areal fôrflåte er ca. 300 – 450 m²). 
Anlegget Djupanvika ligger mot land på vestsiden av Kvænangen. Planlagt plassering av anlegg 
er ikke i konflikt med hverken farled, sjøkabler eller kjent sjøtrafikk. 
 

 
 



2. Olderfjorden – Nakkeneset 
Olderfjorden vil bestå av et fortøyningsrammeverk på ca. 200x600 meter, (120 000 m²). I dette 
rammeverket vil vi kunne plassere ut 12 stk. 160 m plastringer, med notpose og lodd. Mindre 
endringer kan tilkomme. (Areal av 12 stk. ringer i overflaten er ca. 94 200 m²). Det vil også 
plasseres ut en fôrflåte ved lokaliteten. (Typisk areal fôrflåte er ca. 300 – 450 m²). 
Olderfjorden ligger mot land på østsiden av Kvænangen. Planlagt plassering av anlegg er ikke i 
konflikt med hverken farled, sjøkabler eller kjent sjøtrafikk. 

 
 
 
 

3. Jøkelfjord – Saltnes 
Jøkelfjord vil kunne være en optimal plassering for utviklingsprosjektet som Donut er, siden 
området er mindre værmessig eksponert enn andre lokaliteter i Kvænangen. Lokaliteten vil bestå 
av et fortøyningsrammeverk på ca. 200x500 meter (100 000 m²). I dette rammeverket vil vi 
kunne plassere ut 1 stk. Donut, med diameter på 55m og 2 stk. 160 m plastringer, med notposer 
og lodd. Areal av 2 stk. ringer og 1 stk. Donut er ca. 23550 m². (Plastringene ønskes utplassert 
for å ha en beredskap i forhold til fiskehelse ved f.eks. teknisk svikt på Donut). Det vil også 
plasseres ut en fôrflåte ved lokaliteten. (Typisk areal fôrflåte er ca. 300 – 450 m²). 
Arealet som omsøkes dispensert er større enn areal, som er nødvendig ved første gangs 
etablering. Årsaken til dette er at vi ønsker å være fremtidsrettet, ved å ha areal tilgjengelig til å 
kunne utvide med flere Donuter hvis driften tilsier det, og videre kunne ha muligheten til å 
etablere et eventuelt visningsanlegg i fremtiden på lokaliteten, avhengig av om prosjektet er 
vellykket. 
 



 

Donut – ny teknologi 
Mowi har fått tilsagn fra Fiskeridirektoratet på en såkalt utviklingskonsesjon, slik at vi kan 
etablere et semi-lukket anlegg. Vi har derfor i samarbeid med et firma «ØPD» iverksatt et 
prosjekt for å utvikle og bygge utviklingsprosjektet Donut. 
 
Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles prosjekter 
som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for 
utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene 
som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og 
testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon. 
 
Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og 
regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål. 
 
Dette er ny teknologi og det er behov for å få testet kapasitet på slikt type anlegg i mindre skala 
før man eventuelt bestemmer seg for å øke kapasiteten og antallet slike enheter. 
 
Donutens fordel i forhold til konvensjonelle åpne merder, er at man har muligheten til å beskytte 
fisk i fasen fra 2,5 kg og opp til 6 kg fra lus og sykdom ved å ha kontroll på miljøet fisken 
oppholder seg i. Nevnte fase er ofte den mest utfordrende med tanke på lus og sykdom. Donut 
vil også gi større muligheter til å kontrollere utslipp til miljøet – både i form av næringssalter og 
eventuell rømming. 
 



 
 

 

 
 
Ingen av anleggene som er omsøkt vil være til betydelig hinder for sjøferdsel. Det er kun 
merder, fôrslanger til Donut, eventuelle fôrflåter og bøyer som vil være synlige i overflaten. 
Rammer og fortøyninger senkes under overflaten og forankres på bunn. 
 



Fiskeri 

Store deler av Kvænangen og Jøkelfjord er anmerket i kart fra Fiskeridirektoratet som både 
fiskefelt og oppvekstområde for torsk og reker. Mowi er klar over betydningen området har for 
fiskeri og vi ønsker å bidra på en positiv måte til sameksistens med andre brukere av fjorden. 
 

Miljø 

Mowi er, som alle oppdrettere, fra myndighetenes side underlagt strenge miljøkrav for utslipp til 
miljø. Dette følger blant annet av utslippstillatelser for hver enkelt lokalitet. Vi er pålagt å følge 
frekvens for miljøundersøkelser i henhold til NS 9410:2016. Disse utføres av akkreditert 
leverandør, og rapporteres til myndighetene via Altinn. 92% av alle Mowi sine anlegg er 
klassifisert med tilstand meget god eller god. Mowi har et mål om at alle våre anlegg skal være 
ASC-sertifisert innen 2022. 
 
En av fordelene vi håper å få sjekket ut med utviklingsprosjektet og etablering av Donut er at vi 
kan få bedre kontroll på lusa. Med bedre kontroll vil man kunne redusere antall 
lusebehandlinger. Hyppige lusebehandlinger er fra Mowi sin side ikke ønskelig siden dette 
påvirker fiskevelferden og lønnsomhet, samt øker risikoen for mulige utslipp til miljøet. Mowi 
har utarbeidet en lusestrategi med fokus på forebyggende tiltak som bedre opplæring av 
personell, økt frekvens på lusetellinger, bruk av luseskjørt mm, for å minske påslag av lus. Det 
benyttes i stor grad ikke-medikamentell behandling som Hydrolicer og Optilicer, der lusa fjernes 
mekanisk enten med temperert vann eller høytrykk. Vi benytter oss i liten grad av 
medikamentell behandling. Bruken av medikamentell behandling, f.eks. hydrogenperoksid, er 
kraftig redusert de siste to årene (på selskapsnivå redusert med 77% fra 2016-2018).  
Mowi benytter utelukkende godkjente legemidler ved medikamentell behandling, og vi har gode 
risikovurderinger før bruk og oppfølging av påvirkning på miljøet etter bruk. Både 
fiskehelsepersonell og Miljø og Myndighetskontakt er involvert i disse vurderingene. 
 
Ved å etablere et prosjekt med Donut vil vi også kunne få muligheten til oppsamling av 
næringssalter i form av avføring og fôrrester, og dette avfallet kan brukes av andre aktører i et 
sirkulærøkonomisk perspektiv.  
 
Mowi har en nullvisjon for rømming, og vi har et velfungerende kvalitets og 
avvikshåndteringssystem.  
  
 

Vurdering 
Prinsipielt er det uheldig å styre arealbruken gjennom dispensasjoner fra planverket. 
Kystsoneplan for Kvænangen kommune ble vedtatt 29.04.2015. Kystsoneplan er helt på linje 
med arealplan på land. (styrende for arealbruken). I planarbeidet med kystsoneplanen i 2013 – 
2015 var det satt en linje ved nordspissen av Spildra, der kommunestyret sa at de ikke ønsket 
lokaliteter på nordsiden av linja. Det ble fulgt i det arbeidet som ble gjort da, men da vedtaket 
kom, så sa de at ved rullering av kystsoneplan måtte man se på områdene på nordsiden av 
Spildra, og konsekvensutrede områdene som eventuelt skal utbygges. Det er snart gått 5 år siden 
kystsoneplanen i Kvænangen ble vedtatt så det er mulig vi må rullere gjeldende plan pga. de 
endringene Mattilsynet kom med ved siste ILA utbrudd i lokaliteten 10803 Fjellbukt. Sagt med 
andre ord skjer utviklingen i næringen i en takt som enten påkrever hyppige rulleringer av 
planverket eller en må gjøre reelle dispensasjonsvurderinger. 
 
 



I omsøkt lokalitet «Olderfjorden» er det registrert i Fiskeridirektoratet sitt temakart følgende 
tema: Fiskeplasser – passive redskap (garn og line).  
Lokaliteten grenser til: Gyteområde, Fiskeplasser – aktive redskap (snurrevad, snurpenot eller 
reketrål) og Rekefelt. 
 
I omsøkt lokalitet «Djupanvika» er det registrert i Fiskeridirektoratet sitt temakart følgende 
tema: Fiskeplasser – passive redskap (garn og line). Oppvekst – beiteområde, Fiskeplasser – 
aktive redskap (snurrevad, snurpenot eller reketrål) 
Lokaliteten grenser til: Låssettingsplasser og Rekefelt. 
 
I omsøkt lokalitet «Jøkelfjord» er det registrert i Fiskeridirektoratet sitt temakart følgende tema: 
Fiskeplasser – passive redskap (garn og line). Fiskeplasser – aktive redskap (snurrevad, 
snurpenot eller reketrål) 
Lokaliteten grenser til: Gyteområder 
 
PGA. ILA så ligger Djupanvika og Jøkelfjorden i overvåkningssonen dvs. Anlegg med laksefisk 
i sjø skal minst ha månedlig helsekontroll med prøveuttak egnet til å avdekke eventuell ILA-
smitte. 
 
Vi står her ovenfor flere valg, enten å åpne opp for en dispensasjonbehandling/-prosess etter 
Plan- og bygningsloven § 19-2, avslå dispensasjonene eller dele opp dispensasjonssøknaden slik 
at man kan dispensere en eller to lokaliteter i påvente av rulleringen av kystsoneplan. 
I nærings- og utviklingsperspektiv vil en tilrettelegging gjennom dispensasjonsinnvilgelse kunne 
skape kommunal merverdi, mens de miljømessige og biologiske hensynene må også belyses 
grundig. Administrasjonssjefen inviterer derfor i stedet formannskapet til å gjøre en helhetlig og 
samlet vurdering av saken ved en gjennomgående høring hos sektormyndighetene.  
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Kvænangen Kommune 

Gárgu 8 

9161 Burfjord 

 

13.11.2019 

Bodø 

 

Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan Kvænangen  
 

Innledning 

Mowi viser til tverrpolitisk vedtak fra kommunestyremøte i Kvænangen 14.8.2019, 

PS64/19 – der det enstemmig vedtas at Kvænangen kommune, som 

arealmyndighet, sammen med selskapet må se på om dagens lokalitetsstruktur er 

robust nok ved utbrudd av fiskesykdommer, og holdt opp mot de samfunnsmessige 

konsekvensene man potensielt står overfor i en slik situasjon. Mowi ønsker å etablere 

nye akvakulturlokaliteter og endre deler av strukturen i Kvænangen kommune. Dette 

som et ledd i å tilpasse og sikre driften i henhold til Mattilsynets nye håndtering av 

bekjempelsessoner. Siden områdene vi ønsker å etablere lokaliteter på ikke er avsatt 

til akvakultur i gjeldende kystsoneplan søker vi med dette om dispensasjon fra nevnte 

plan. For å kunne overholde soneregimet og brakkleggingsperioder er Mowi 

avhengig av nye lokaliteter i Kvænangen. Pr i dag kan Mowi med sine tillatelser 

produsere ca. 11.000 tonn årlig i Kvænangen, og vi sysselsetter totalt ca. 60 personer 

i vår virksomhet i kommunen.   

 

Bakgrunn 

Mowi fikk et utbrudd av ILA på lokalitet Fjellbukt sommeren 2019. Mattilsynet fattet 

vedtak om tømming og brakklegging av lokaliteten og innførte samtidig en 

bekjempelsessone med minsteavstand mellom berørte lokaliteter på 10 km. 

Resultatet av dette ble at Rakkenes faller inn under regimet i bekjempelsessonen, og 

Mowi står nå i en situasjon der vi ikke har lokaliteter for vår og høst-utsett av smolt 

2020. Konsekvensene av dette er at Mowi, med mindre vi får etablert 
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erstatningslokaliteter, vil måtte permittere store deler av arbeidsstokken i 

Kvænangen. Dette er belyst på møter mellom Mowi og Kvænangen kommune, ref. 

kommunestyremøte av 14.8.2019, og det har også vært flere saker i media om dette. 

Mowi har fått Akvaplan Niva til å utføre modelleringer av hydrografiske forhold og 

smittespredning i Kvænangen, og deretter bedt om at Mattilsynet gjør en ny 

vurdering av utvidelse av bekjempelsessonen, uten at dette har ført frem i skrivende 

stund.  

 

Det gjøres oppmerksom på at Mowi har søkt om å reetablere lokaliteten Svartberget. 

Dette arealet er allerede avsatt til akvakulturformål. Kommunen bes i behandlingen 

av denne dispensasjonssøknaden hensynta at lokalitetene Ytre Hamnebukt og 

Hjellneset ikke kan tas i drift på pga. avstand til slakteriet T-52 og Mattilsynets krav om 

drift på lokaliteter nærmere enn 5 km fra slakteri.  

 

Donut – ny teknologi 

Mowi har fått tilsagn fra Fiskeridirektoratet på en såkalt utviklingskonsesjon, slik at vi 

kan etablere et semi-lukket anlegg. Vi har derfor i samarbeid med et firma som heter 

ØPD iverksatt et prosjekt for å utvikle og bygge utviklingsprosjektet Donut. 

 

Utviklingstillatelsene er en midlertidig ordning med særtillatelser som kan tildeles 

prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet 

er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de 

miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved 

konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og 

fullskala prøveproduksjon. 

 

Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret 

og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål. 
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Dette er ny teknologi og det er behov for å få testet kapasitet på slikt type anlegg i 

mindre skala før man eventuelt bestemmer seg for å øke kapasiteten og antallet 

slike enheter. 

 

Donutens fordel i forhold til konvensjonelle åpne merder, er at man har muligheten til 

å beskytte fisk i fasen fra 2,5 kg og opp til 6 kg fra lus og sykdom ved å ha kontroll på 

miljøet fisken oppholder seg i. Nevnte fase er ofte den mest utfordrende med tanke 

på lus og sykdom. Donut vil også gi større muligheter til å kontrollere utslipp til miljøet 

– både i form av næringssalter og eventuell rømming.  

 

 

Skisse Donut 

  
 

 

Lokalitetene 

De tre lokalitetene vi planlegger å søke om etablering på, og som vi nå søker 

dispensasjon fra kystsoneplan for er Olderfjorden, Djupanvika og Jøkelfjordeidet. Se 

kart med tegninger av plassering for alle lokalitetene. Skravert areal er det areal som 

er nødvendig avsatt for å kunne plassere anleggene med fôrflåte, og gjøre mindre 

justeringer av ramme, flåte og fortøyninger. 
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Jøkelfjordeidet - Svartnes 

 
Jøkelfjordeidet vil kunne være en optimal plassering for utviklingsprosjektet som 

Donut er, siden området er mindre værmessig eksponert enn andre lokaliteter i 

Kvænangen. Lokaliteten vil bestå av et fortøyningsrammeverk på ca 200x500 meter, 

med fortøyningsstrekk som vist på figur. I dette rammeverket vil vi kunne plassere ut 1 

stk Donut, med diameter på 55m og 2 stk. 160 m plastringer, med notposer og lodd. 

Plastringene ønskes utplassert for å ha en beredskap i forhold til fiskehelse ved f.eks 

teknisk svikt på Donut. 

 

Det vil kunne plasseres ut en fôrflåte ved lokaliteten som anvist på tegning. 

Arealet som omsøkes dispensert er større enn areal som er nødvendig ved første 

gangs etablering. Årsaken til dette er at vi ønsker å være fremtidsrettet, ved å ha 

areal tilgjengelig til å kunne utvide med flere Donut`s hvis driften tilsier det, og videre 

kunne ha muligheten til å etablere et eventuelt visningsanlegg i fremtiden på 

lokaliteten, avhengig av om prosjektet er vellykket.  
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Olderfjorden 

 
Lokalitet Olderfjorden vil bestå av et fortøyningsrammeverk på ca. 200x600 meter, 

med fortøyningsstrekk som vist på tegning. I dette rammeverket vil vi kunne plassere 

ut 12 stk. 160 m plastringer, med notposer og lodd. Mindre endringer kan tilkomme. 

Disse vil fremgå av søknad om klarering av lokalitet som sendes til fylkeskommunen 

Det vil plasseres ut en fôrflåte ved lokaliteten. 

Lokaliteten vil kunne driftes med full ordinær produksjonssyklus eller som en 

splittlokalitet.  
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Djupanvika 

 

  
Djupanvika vil bestå av et fortøyningsrammeverk på ca. 200x600 meter, med 

fortøyningsstrekk som vist på tegning. Mindre endringer kan tilkomme. Disse vil 

fremgå av søknad om klarering av lokalitet som sendes til fylkeskommunen. I dette 

rammeverket vil vi kunne plassere ut 12 stk. 160 m plastringer, med notposer og lodd. 

Det vil plasseres ut en fôrflåte ved lokaliteten. 

Lokaliteten vil kunne driftes med full ordinær produksjonssyklus eller som en 

splittlokalitet.  
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Anleggstørrelser   

Olderfjords rammeareal er ca. 120.000 m². Areal av 12 stk. ringer i overflaten er ca. 

94200 m². 

Typisk areal fôrflåte er ca. 300-450 m². 

 

Jøkelfjordeidets rammeareal er ca. 100.000 m². Areal av 2 stk. ringer og 1 stk. Donut 

er ca. 23550 m². Typisk areal fôrflåte er ca. 300-450 m². 

 

Djupanvikas rammeareal er ca. 120.000 m². Areal av 12 stk. ringer i overflaten er ca. 

94200 m². 

Typisk areal fôrflåte er ca. 300-450 m². 

 

Sektor, sjøkabler og ferdsel 

Olderfjorden ligger mot land på østsiden av Kvænangen. Planlagt plassering av 

anlegg er ikke i konflikt med hverken farled, sjøkabler eller kjent sjøtrafikk. 

 

Jøkelfjordeidet ligger mot land på vestsiden av Jøkelfjorden i. Planlagt plassering av 

anlegg er ikke i konflikt med sjøkabler.  

Det er oss bekjent ingen rutegående trafikk i området. 

 

Djupanvika ligger mot land på vestsiden av Kvænangen. Planlagt plassering av 

anlegg er ikke i konflikt med hverken farled, sjøkabler eller kjent sjøtrafikk. 

 

Ingen av anleggene vil være til betydelig hinder for sjøferdsel. Det er kun merder, 

fôrslanger til Donut, eventuelle fôrflåter og bøyer som vil være synlige i overflaten. 

Rammer og fortøyninger senkes under overflaten og forankres på bunn.  
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Fiskeri 

Store deler av Kvænangen og Jøkelfjord er anmerket i kart fra Fiskeridirektoratet som 

både fiskefelt og oppvekstområde for torsk og reker. Mowi er klar over betydningen 

området har for fiskeri og vi ønsker å bidra på en positiv måte til sameksistens med 

andre brukere av fjorden. 

 

Kystfiskerlagene Indre Skjervøy og Kvænangen ble orientert om utsett av 

strømmålere, planer for forundersøkelser og bunnkartlegging i september og oktober 

2019. Det er også gått ut informasjon om Mowi sine planer til flere interessenter, blant 

annet Sametinget.  

Posisjoner for strømmålere er oppgitt til Kystvaktsentralen og Barentswatch Fiskinfo. 

Ved innsending av eventuelle søknader vil interessenter dermed ha fått ekstra tid på 

å forberede innspill til høring. 

 

Miljø 

Mowi er, som alle oppdrettere, fra myndighetenes side underlagt strenge miljøkrav 

for utslipp til miljø. Dette følger blant annet av utslippstillatelser for hver enkelt 

lokalitet. Vi er pålagt å følge frekvens for miljøundersøkelser i henhold til NS9410:2016i. 

Disse utføres av akkreditert leverandør, og rapporteres til myndighetene via Altinn. 

92% av alle Mowi sine anlegg er klassifisert med tilstand meget god eller god. Mowi 

har et mål om at alle våre anlegg skal være ASC-sertifisertii innen 2022. 

 

En av fordelene vi håper å få sjekket ut med utviklingsprosjektet og etablering av 

Donut er at vi kan få bedre kontroll på lusa. Med bedre kontroll vil man kunne 

redusere antall lusebehandlinger. Hyppige lusebehandlinger er fra Mowi sin side ikke 

ønskelig siden dette påvirker fiskevelferden og lønnsomhet, samt øker risikoen for 

mulige utslipp til miljøet. Mowi har utarbeidet en lusestrategi med fokus på 

forebyggende tiltak som bedre opplæring av personell, økt frekvens på lusetellinger, 

bruk av luseskjørt mm, for å minske påslag av lus. Det benyttes i stor grad ikke-

medikamentell behandling som Hydrolicer og Optilicer, der lusa fjernes mekanisk 

enten med temperert vann eller høytrykk. Vi benytter oss i liten grad av 
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medikamentell behandling. Bruken av medikamentell behandling, f.eks 

hydrogenperoksid, er kraftig redusert de siste to årene (på selskapsnivå redusert med 

77% fra 2016-2018). Mowi benytter utelukkende godkjente legemidler ved 

medikamentell behandling, og vi har gode risikovurderinger før bruk og oppfølging 

av påvirkning på miljøet etter bruk. Både fiskehelsepersonell og Miljø og 

Myndighetskontakt er involvert i disse vurderingene. 

 

Ved å etablere et prosjekt med Donut vil vi også kunne få muligheten til oppsamling 

av næringssalter i form av avføring og fôrrester, og dette avfallet kan brukes av 

andre aktører i et sirkulærøkonomisk perspektiv.  

 

Mowi har en nullvisjon for rømming, og vi har et velfungerende kvalitets og 

avvikshåndteringssystem.   

 

Det gjøres oppmerksom på at det ligger mye informasjon tilgjengelig om lokalitetene 

våre på Barentswatch.no 

 

Synergier 

Ved å innvilge vår dispensasjonssøknad vil Kvænangen kommune legge til rette for 

at vi kan etablere tre lokaliteter som vil kunne gi oss en lokalitetsstruktur som er i tråd 

med Mattilsynets håndheving av smitte og sykdomsutbrudd, der bekjempelsessone 

er utvidet fra 5 km til 10 km.  

 

Ved etablering av disse lokalitetene vil vi også undersøke muligheten for å på et 

senere tidspunkt etablere et visningsanlegg, med mulighet for ytterlige arbeidsplasser 

i kommunen. 

 

Et fremtidig visningsanlegg vil også kunne bidra positivt til kommunens turistnæring. 

 

Mowi benytter i stor grad lokale leverandører, og ved ansettelsesprosesser er vi 

meget positive til å rekruttere lokalt. 



 
 
 
 

 
 

 +47 47299067        Sjøgata 21 
8006 Bodø 

knut.krokstrand@mowi.com 

 Mowi Norway AS  

Sjøgata 21 
8006 Bodø 

http://mowi.com 

   

 

Vi håper Kvænangen kommune er positivt innstilt til å innvilge dispensasjon og 

avsette arealer til beskrevne lokaliteter i kystsoneplanen deres, og ser frem til et 

konstruktivt og viktig samarbeid slik at både arbeidsplasser og Mowi sin videre drift i 

Kvænangen sikres.  

 

Vennlig hilsen 

Knut Håvard Krokstrand 

Miljø- og myndighetskontakt – Mowi Nord 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotnoter 
i NS9410:2016 – Norsk standard for miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg 
 
i i Aquaculture Stewardship Council - The Aquaculture Stewardship Council is an independent, international non-profit 
organisation that manages the world’s leading certification and labelling program for responsible aquaculture 
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Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunedelplan vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-15 
 
 
 

Saksopplysninger 
Utarbeiding av ny kommunedelplan for kulturminner ble vedtatt 20.12.2017 i Kvænangen 

kommunestyre. Kvænangen kommune har fått midler fra Riksantikvaren til planprosessen.  

 

Forslaget til ny kommunedelplan for kulturminner har nå vært ute til høring og offentlig ettersyn 

(06.05.19 – 17.06.19). Det kom inn 3 merknader i forbindelse med denne høringen som er 

behandlet. Merknadsbehandlingen er sammen med plandokumentene vedlagt saksframlegget. 

Det gjøres oppmerksom på at det er gjort endringer i plandokumentene i forbindelse med 

merknadsbehandlingen. 
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1.0 Planen 
 

Kulturminnene er verdifulle - de gir oss kunnskap og opplevelser, de får oss til å reflektere over 

kontinuitet og endring, både i våre omgivelser og levesett. De kan danne grunnlaget for 

næringsutvikling, turisme og vekst.  

 

Samtidig er det viktig at også dagens og kommende generasjoner får lov til å sette sitt preg på sine 

omgivelser. Kulturminner skal ikke være til hinder for samfunnsutvikling og fornying. 

 

I et samfunn i utvikling er det ikke mulig å ta vare på alle kulturminner. Det er derfor nødvendig å foreta 

en prioritering og bevisst velge ut hvilke kulturminner vi ønsker skal bevares for fremtiden. Vi må også 

ha klare mål for hvordan vi ivaretar de utvalgte kulturminnene. 

 

Denne kulturminneplanen har som mål å;  

 Gi en innføring i kulturminnevernet og virkemidlene kommunen har for å ivareta og forvalte 

våre kulturminner på en best mulig måte. 

  

 Identifisere viktige kulturminner i Kvænangen kommune som ligger innenfor kommunens 

ansvarsområde. Kulturminnene skal være representative for vår historie og vårt kulturelle 

mangfold. 

 

 Gi retningslinjer og føringer for hvordan vi skal ivareta våre kulturminner gjennom et politisk 

forankret handlingsprogram. 

 

 

1.1 Planens oppbygning 
I kapittel 2 tar vi for oss grunnleggende trekk ved kulturminnevernet i Norge. Vi ser på ulike 

definisjoner og viktige begreper som brukes i denne planen, og vi ser på ansvarsfordelingen mellom 

de ulike nivåene av kulturminnevernet. Vi ser også på utfordringer for kulturminnevernet og 

virkemidlene kommunen har for å ivareta kulturminnene som er innenfor sitt ansvarsområde.  

 

Avslutningsvis i dette kapitlet tar vi for oss kulturminneplanen for Kvænangen kommune med en 

avgrensning av hva som er inkludert i kulturminneplanen, og hva som er utelatt. I denne delen vil det 

også gis en begrunnelse for de valg vi har gjort.  

 

I kapittel 3 tar vi for oss kunnskapsgrunnlaget til kulturminneplanen. Her finnes en kort redegjørelse 

for registrerte kulturminner i kommunen. Vi ser på sentrale register, kilder og tidligere gjennomførte 

kulturminneregistreringer som har blitt konsultert. Deretter følger en kort redegjørelse for temaer som 

har blitt ansett som spesielt viktige å kartlegge.  
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I kapittel 4 går vi inn på de utvalgte kulturminnene som kommunen har definert som spesielt viktige 

for Kvænangen.  

 

Kulturminneplanen har fått en tematisk og ikke geografisk inndeling. Dette skyldes i hovedsak at 

kulturminnene også kategoriseres på denne måten i den øvrige kulturminneforvaltningen på regionalt 

og nasjonalt nivå. Vi gir en kort innføring i historien de ulike kulturmiljøene og kulturminnene 

representerer, og ser deretter på noen av kulturminnene som inngår i det utvalgte kulturmiljøet.   

I vedlegg 1 ligger handlingsplanen, som slår fast hvordan kulturminneplanen skal følges opp.  

 

I vedlegg 2 ligger kart med tilhørende lister over de utvalgte kulturminnene innenfor hvert område. 

Kartgrunnlaget følger samme tematiske inndeling som gjennomgangen av utvalgte kulturminner i 

kapittel 3.  

 

Litteraturliste og henvisninger til kilder finnes i vedlegg 3.  

 

Ytterligere informasjon om kulturminnene vil bli tilgjengelig gjennom den åpne kulturminnedatabasen 

kulturminnesøk (www.kulturminnesok.no) hvor man kan lese mer om alle registrerte kulturminner i 

Kvænangen kommune.  

 

 

1.2 Planprosess 

Planarbeidet startet opp med vedtatt planprogram i kommunestyret den 22.06.2017. 

Prosjektgruppen har bestått av representanter fra administrasjonen, Nærings- utviklings- og teknisk 

etat samt etat for oppvekst og kultur.  Konsulent Lise Brekmoe har vært innleid som ekstern 

prosjektleder i utarbeidelsen av planen.  

 

Før oppstart av arbeidet med kulturminneplanen ble det avholdt en historiekveld i Kvænangsbotn 

hvor befolkningen kunne komme med innspill i forhold til arbeidet med kulturminnene. Lokale lag og 

foreninger som Gammene Navuona Siida og Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening har vært viktige 

ressurser, noe som også gjelder offentlige institusjoner, hvor særlig Nord-Troms museum, 

Sametinget og Statskog SF har bidratt med informasjon, veiledning og kilder i forbindelse med 

arbeidet med planen. 

 

Kommunedelplanen har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 06.05.2019-17.06.2019 
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2.0 Kulturminnevernet 
 

2.1 Definisjoner 
 

I denne kulturminneplanen brukes noen begreper fra kulturminneforvaltningen som det er særlig 

viktig å definere nærmere. 

 

Begrepet kulturminner er definert i kulturminneloven som «alle spor etter menneskelig virksomhet i 

vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.» Med 

andre ord er kulturminnebegrepet vidt og omfatter også steder hvor det ikke er noen synlige spor. Det 

er verdt å merke seg at også bygninger kan betegnes som kulturminner.  

 

Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Det 

kan for eksempel være et gårdstun, eller et krigsminnemiljø som består av flere strukturer.  

 

Et kulturminne kan være automatisk fredet, vedtaksfredet, eller forskriftsfredet. For Kvænangen er de 

to første kategoriene viktige. Et automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte 

etter lov, uten særskilt vedtak. Et vedtaksfredet kulturminne er, som navnet tilsier, fredet gjennom 

vedtak etter kulturminneloven. Vedtaksfredninger etter kulturminneloven kan omfatte alle typer 

kulturminner yngre enn 1537, stående bygninger yngre enn 1649, kulturmiljø og fartøy. I 

kulturminneloven er samiske kulturminner automatisk fredet dersom de er fra 1917 eller eldre.  

 

Konsekvensen av en fredning gjennom kulturminneloven er at; det er forbudt «å sette i gang tiltak 

som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig 

skjemme automatisk fredete kulturminner. Forbudet omfatter også en 5 meter bred sikringssone rundt 

kulturminnet.» 

 

Begrepet nyere tids kulturminner går igjen i kulturminneplanen og omfatter alle kulturminner som ikke 

er vernet gjennom vedtak eller lovverket, det vil si etter-reformatoriske (etter 1537) bygg, anlegg og 

kirker, i tillegg til samiske kulturminner yngre enn 1917.  Men en mangel på fredning i lovverket, er 

ikke det samme som at kulturminnet betraktes som ikke verneverdig, i stedet kan det ha et vern 

gjennom plan- og bygningsloven eller være kommunalt listeført.  

 

De utvalgte kulturminnene som fremgår av kapittel 3 kommer til å registreres som kommunalt 

listeførte kulturminner i kulturminnedatabasen Askeladden. Dette betyr at de er på en politisk vedtatt 

liste over verneverdige kulturminner. Både kulturminner som er formelt vernet (ved lov eller forskrift) 

og kulturminner uten formelt vern kan være listeførte. Alle inngrep i slike kulturminner skal avklares 

med kommunen, men de har ikke noe vern i loven. 

 

Ytterligere begreper vil forklares nærmere der dette er aktuelt, for øvrig finnes det oppdaterte 

definisjoner av begreper på Riksantikvarens hjemmesider, www.ra.no. For å finne ut mer om 

kulturminner i kommunen, er kulturminnedatabasen www.kulturminnesok.no åpen for alle. 
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2.2 Kulturminnevern – roller og ansvarsfordeling 

 

Det er mange aktører innenfor kulturminnevernet i Norge. Kulturminner regnes som miljøverdier og 

ansvaret for disse ligger til alle ledd i forvaltningen og på samfunnet og borgerne for øvrig.  

 

RIKSANTIKVAREN 

Som direktorat under Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren ansvar for at den statlige 

kulturminnepolitikken blir gjennomført. Det innebærer blant annet et overordnet faglig ansvar overfor 

kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet. 

Riksantikvaren kan frede bygninger og områder. Riksantikvaren er også dispensasjonsmyndighet for 

automatisk fredete kulturminner. 

 

FYLKESKOMMUNEN 

Fylkeskommunen har et overordna ansvar for kulturminnevern i fylket. Kulturminneforvaltningen i 

fylkeskommunen skal sørge for at det tas hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i planleggingen, også 

på kommunalt nivå.  

 

SAMETINGET 

Sametinget har et overordna ansvar for samiske kulturminner. Sametingets kulturminneforvaltning 

skal sørge for at det tas hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i planleggingen, også på kommunalt 

nivå. Sametinget har rett til å fremme innsigelser i plansaker når regionale eller nasjonale 

kulturminneverdier er truet. 

 

KOMMUNENE 

Kommunene har en nøkkelrolle når det gjelder å ta vare på kulturminner i egen kommune. Kommunen 

er plan- og byggesaksmyndighet og kan sikre kulturminner og kulturmiljøer ved hjelp av plan- og 

bygningsloven og i utarbeidelsen av kulturminneplaner. 

 

ANDRE AKTØRER 

Det offentlige skaper et rammeverk for kulturminnevernet. Selve det praktiske kulturminnevernet - 

restaurering, skjøtsel og vedlikehold - utøves for det meste av private eiere, brukere, håndverkere og 

frivillige lag og organisasjoner, i tillegg til de regionale museene.  

 

 

2.3 Virkemidler 
 

Virkemidlene som tas i bruk for å ta vare på kulturminner kan gjerne deles opp i fire kategorier: a) 

lovverk, b) stortingsmeldinger og planverk, c) økonomiske støtteordninger og d) formidling og 

tilrettelegging. 
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LOVVERK 

Det er i hovedsak to lover som benyttes for å ta vare på spesielt verdifulle kulturminner, 

Kulturminneloven og Plan- og bygningsloven (PBL). Kulturminneloven forvaltes av Riksantikvaren på 

nasjonalt nivå og fylkeskommuner, Sameting, arkeologiske landsdelsmuseer og sjøfartsmuseer på 

regionalt nivå. Det finnes egne forskrifter som skisserer ansvar og myndighet til hver av disse 

instansene.  

 

Som nevnt ovenfor er alle kulturminner som er eldre enn 1537, samiske kulturminner eldre enn 1917 

samt stående byggverk som er fra før 1650 automatisk fredet gjennom Kulturminneloven. Dette betyr 

at de er fredet i kraft av sin alder og dermed underlagt lovens beskyttelse mot ødelegging. Loven åpner 

imidlertid også for at nyere tids kulturminner kan fredes gjennom enkeltvedtak.  

 

Gjennom Plan- og bygningsloven (PBL) kan også kommunene bidra til å gi spesielt verdifulle 

kulturminner formelt vern. Dette er beskrevet nærmere på neste side. 

 

Plan- og bygningsloven (PBL) i kulturminneforvaltningen 

PBL er et av kommunens verktøy i forvaltningen av kulturminner, og hensynet til disse nevnes 

flere steder i loven: 

 

§ 11-8 omhandler ulike hensynssoner: «Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning 

vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår 

i andre ledd bokstav a til f, skal markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende 

retningslinjer og bestemmelser». 

 

Bokstavene c) og d) knyttes til kulturminner: 

c. Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 

bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. 

d. Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller 

som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. 

 

§ 11-9 slår fast at kommunen, uavhengig av kommuneplanens arealformål, også kan vedta 

bestemmelser om ulike hensyn. 

 

Disse kategoriseres i 8 punkter, hvorav det nest siste omhandler kulturminner: 

7. hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø. Dette 

spesifiseres i enda større grad i§ 12-7 som gjelder bestemmelser i reguleringsplan. 

 

Punkt 6 omhandler kulturminneverdier: 

6. Bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, 

herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull natur. 
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STORTINGSMELDINGER OG PLANVERK 

Det finnes meldinger og planverk for kulturminnefeltet på alle forvaltningsnivå. Disse skal sikre 

langsiktighet, forutsigbarhet og helhetlig tenkning på kulturminnefeltet og definerer strategier, 

målsettinger og tiltak for dette. 

 

Nasjonalt: 

 Stortingsmelding nr. 16 (2004 - 2005) «Leve med kulturminner»  

 St. meld. nr 26 (2006-2007) «Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand» 

 Stortingsmelding nr. 35 (2012 - 2013) «Framtid med fotfeste»  

 Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging (av 12 juni 2015)  

 Kystverkets Landsverneplan for maritim infrastruktur (2009) 

 Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger, bruer og  

vegrelaterte kulturminner. 

 

Regionalt: 

 Handlingsplan for kvensk språk og kultur, Troms fylkeskommune 

 Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms (KULA), Troms fylkeskommune 

 

Lokalt: 

 Kommuneplanens arealdel 

 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 

 Planstrategi 2016 - 2019 

 Forskrift om vern av Kvænangsbotn landskapsvernområde/Bađaávžži ja Gearbbet 

suodjemeahcci/Niemenaikun ja Kärpikän suojeluala, Kvænangen kommune, Troms (2011) 

 Forskrift om vern av Navitdalen landskapsvernområde/Návetvuomi 

suodjemeahcci/Navetanvuoman suojeluala, Kvænangen kommune, Troms (2011) 

 Forskrift om Verneplan for kystregionen i Troms fylke, Vedlegg 2, Skorpa - Nøklan 

landskapsvernområde med plantelivsfredning, Kvænangen kommune, Troms (2004) 

 

ØKONOMISKE STØTTEORDNINGER 

Fredning eller vern vil i seg selv kun gi begrenset beskyttelse for det enkelte kulturminne, i tillegg kreves 

det både kunnskap og økonomi for å ta vare på kulturminne på riktig måte. Det er derfor svært viktig 

at det legges til rette for informasjon om støtteordninger og kunnskapsdeling av alle ledd i 

kulturminneforvaltninga.  

 

Statlige tilskuddsordninger er underlagt Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet og 

Kulturdepartementet og forvaltes henholdsvis av Norsk Kulturminnefond, Riksantikvaren, Fylkes- 

mannen (FM) og Norsk Kulturråd. Sametinget har også egne kulturvernmidler. Fylkeskommunen 

forvalter visse tilskudd, og er ofte kontaktledd for nasjonale tilskudd hos Riksantikvaren. Kulturrådet 

har ansvaret for tiltaksmidler knyttet til det kvenske, herunder også prosjekter som fokuserer på 

ivaretakelsen av kvensk kultur og historie. I tillegg finnes det tilskudd til tilrettelegging og skjøtsel i 

friluftslivet hvor kulturminner kan være en del av innholdet.  
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FORMIDLING OG TILRETTELEGGING 

Denne kulturminnedelplanen har et særskilt fokus på formidling, tilrettelegging og en aktiv bruk av 

kulturminnene. Dersom ingen kjenner til kulturminnene og de fortellingene de formidler, har de 

begrenset verdi, samtidig som faren for at de ødelegges øker.  

 

Dersom kulturminnene skal bidra i næringsliv og reiseliv, er det også en forutsetning at 

reiselivsbedrifter og tilreisende enkelt kan finne ut om kulturminnene og deres historier.  

 

Tilgjengelighet trenger ikke bare å ta form av skilting eller fysiske løsninger. Ofte fordrer dette både 

økonomi og vedlikehold som det blir utfordrende å håndtere. I stedet er det mulig å utvikle 

nettløsninger, gjerne basert på tilbud som allerede eksisterer, så som i forbindelse med trimturer, 

museets nettsider e.l. Forslag til dette vil beskrives i tilknytning til de enkelte kulturmiljøene og i 

planens handlingsprogram. 

 

2.4 Hovedutfordringer i kulturminnevernet 
 

For mange har ordet ’vern’ en negativ klang og forbindes med begrensninger og økonomiske 

forpliktelser. Noen kulturminner krever også at samfunnet tar grep som alle ikke er enige i. Da er det 

viktig å holde fast ved at kulturminnene er verdier som skal forvaltes på vegne av fremtidige 

generasjoner.  

 

Den største utfordringen for kulturminnene i Kvænangen er tilknyttet samfunnsutvikling og endringer 

i kulturlandskapet, og særlig jordbrukslandskapet med et langt lavere antall gårdsbruk og beitedyr i 

kommunen de siste 30 årene. Dette har ringvirkninger som er merkbare for alle, ikke bare for 

kulturminnevernet. 

 

GJENGROING 

Gjengroing er en enorm utfordring for alle som bor på landsbygda. Tidligere bidro både beitedyr og 

gårdsdriften til at landskapet ble holdt åpent, og man fikk en naturlig skjøtsel av kulturminnene som 

gjorde at de var både godt synlige og lett tilgjengelig.  

 

I dag opplever vi i stadig økende grad at tidligere kulturlandskap er nærmest ufremkommelige i 

vekstperiodene, og krattskog og annen vegetasjon gjør det vanskelig å se kulturminnene og oppleve 

dem i sin opprinnelige kontekst.  

 

MANGLENDE KUNNSKAP 

Endringer i bruken av landskapet endrer også vårt kunnskapsgrunnlag og hvordan vi ser landskapet. 

Tidligere var man avhengige av ressursene både på innmark og i utmark og man hadde en langt større 

detaljkunnskap om landskapet. I dag bruker de aller fleste utmarka til rekreasjon og forholder seg 

annerledes til sine omgivelser. Vi risikerer derfor at tidligere generasjoners kunnskap om ressursbruk, 

stedsnavn og bruken av ulike områder blir glemt.  
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KONFLIKT 

Det vil alltid være ulike syn på hva som er verneverdig og hvor stor verdi vi skal tilskrive kulturminnene. 

Som oftest ser vi at vern står i motsetning til andre samfunnsinteresser, hvor særlig økonomi spiller en 

viktig rolle.  

 

Vernearbeidet gir mange muligheter for å finne løsninger på disse utfordringene, og det er flere 

virkemidler å velge mellom. Hovedutfordringen er å finne de gode løsningene for hvert enkelt 

kulturminne og bruke virkemidlene kreativt og hensiktsmessig 

 

 

2.5 Kulturminneplan i Kvænangen - avgrensninger 
 

Med kunnskap om hvilke kulturminner som er innenfor kommunens ansvarsområde, hvilke 

virkemidler vi har og hvilke utfordringer vi står overfor har vi gjort følgende avgrensninger i 

kulturminneplanen: 

 

NYERE TIDS KULTURMINNER I FOKUS 

Automatisk fredete kulturminner og vedtaksfredete kulturminner er både utenfor kommunens 

ansvarsområde og har et vern gjennom lovverket som beskytter disse mot ødeleggelse. Vi har derfor, 

med noen få unntak, valgt å fokusere på nyere tids kulturminner i kulturminneplanen.  

 

Dette innebærer samiske kulturminner, herunder sjøsamiske og reindriftssamiske, som er yngre enn 

1917. Det innebærer også kvenske kulturminner uansett alder, som ikke har noe formelt vern i 

lovverket i dag, men som har en stor betydning for Kvænangen. Det inkluderer for eksempel også 

kulturminner som forteller om viktige epoker i vår historie, som spor etter gruvedrift og krigsminner.  

 

Unntaket fra fokuset på nyere tids historie er de automatisk fredete kulturminnene som inngår i 

kulturstien på Spildra og Anders Larsens fødested i Seglvik, men her er fokuset først og fremst på disse 

kulturminnene i en formidlingssammenheng.  

 

KULTURMILJØ 

Kvænangen er en stor kommune med mange kulturminner. For å sikre en hensiktsmessig forvaltning 

med tanke på ressurser og formidling, har vi valgt å fokusere på kulturmiljøer, fremfor individuelle 

kulturminner som ligger spredt over store geografiske avstander.  

 

Vi har derfor i hovedsak tatt utgangspunkt i helhetlige miljøer med flere kulturminner, fremfor å 

listeføre ett og ett kulturminne. På denne måten kan man oppleve sammenhengen mellom 

kulturminnene og man får både en rikere opplevelse av historien og en større kunnskap om den. Det 

vil også være mulig å fokusere tiltak og ressurser. 
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Det eksisterer noen unntak fra dette hvor vi anser enkelte kulturminner som særskilt betydningsfulle, 

deriblant stedene der befolkningen gjemte seg under tvangsevakueringa vinteren 1944/1945. Disse 

vil beskrives nærmere under hvert tema dette gjelder.  

 

VERNEOMRÅDER OG REGISTER 

Vi har tatt i betraktning at større områder i Kvænangen allerede inngår i andre former for vern. 

Landskapsvernområdene Kvænangsbotn og Navitdalen og Skorpa-Nøklan samt inkluderingen av 

Spildra, Skorpa og Nøklan i Riksantikvarens register for kulturhistoriske landskap av nasjonal 

interesse (KULA) legger også føringer for kulturminnene. Først og fremst sier disse noe om hva 

nasjonale og regionale forvaltningsmyndigheter definerer som viktige kulturlandskap i Kvænangen 

kommune. Dette er vurderinger som kommunen støtter opp om. Verneområdene gir kulturminnene 

og kulturlandskapet en viss beskyttelse, og gjennom et samarbeid med forvaltningsmyndighetene 

kan man skape gode samarbeid for ivaretakelse av kulturlandskap og kulturminner.  

 

I disse områdene inngår også nyere tids kulturminner som er innenfor kommunens ansvarsområder. I 

kulturminneplanen har vi i hovedsak valgt å fokusere på disse, siden regionale 

forvaltningsmyndigheter har ansvaret for å si noe om automatisk fredete kulturminner innenfor de 

ulike områdene. Kunnskapen som har blitt samlet inn overføres til forvaltningsmyndighetene slik at 

dette kan inngå i deres formidling.  

 

FELTARBEID 

Mengden feltarbeid som det var mulig å gjennomføre i planarbeidet var begrenset. Fremdeles er det 

store deler av kommunen som ikke er kartlagt. Særlig gjelder dette utmarksområdene og reindriftas 

kulturminner på fjellet og kartfesting av gruvedrifta over Kjækan og Badderen.  Reinfjorden, 

Olderfjorden, Valanhamn og Meiland er andre områder det ikke var mulig å befare i denne 

sammenheng. Det oppmuntres til både forskningsarbeide og videre registreringer i hele Kvænangen 

slik at vi på sikt kan få en bedre oversikt over hva vi har.  

 

ETNISITET OG KULTURMINNER 

Kvænangen kommune har til alle tider vært en møteplass mellom ulike kulturer og folkegrupper. De 

siste hundre årene har området vært etnisk sammensatt av samisk, norsk og kvensk kultur og i mange 

tilfeller er det ikke like enkelt å definere et kulturminne som enten samisk eller kvensk.  

Dels skyldes dette at kulturminneplanen forholder seg til nyere tids kulturminner fra en tidsperiode da 

det allerede hadde pågått en skarp fornorskningspolitikk over lengre tid som ga seg utslag i mindre 

mangfold, også i våre materielle omgivelser.  

Dels handler dette om at nedbrenningen mot slutten av 2. verdenskrig utraderte mange uttrykk for 

etnisk tilhørighet, og dels handler det om at kvener, samer og nordmenn har levd side om side i 

Kvænangen i flere århundrer, enkelte kulturmiljøer og kulturminner må derfor ansees for å være felles 

for alle. Vi har valgt å trekke frem tre områder som representative for henholdsvis sjøsamene, 

reindriftssamene og kvenene i planen, det betyr ikke at de er fraværende i de øvrige kulturmiljøene. 
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3.0 Kunnskapsgrunnlaget 
 

3.1 Registrerte kulturminner ved planoppstart 
 

For å vite hva man skal ta vare på, må man også vite hva man har. I kulturminnevernet forholder man 

seg først og fremst til Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Askeladden inneholder data 

om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og 

bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige.  

 

Selv om databasen primært ikke har fokus på nyere tids kulturminner, er det lagt inn en del slike i 

Askeladden - særlig gjelder dette i forbindelse med større forvaltningsprosjekter og 

registreringsprosjekter fra nyere tid. Generelt ser man allikevel at nyere tids kulturminner er sterkt 

underrepresentert i databasen. Kvænangen kommune har ifølge kulturminnedatabasen Askeladden 

per februar 2019 1226 automatisk fredete kulturminner fordelt på 178 lokaliteter. 

 

I tillegg er det to 2 vedtaksfredete kulturminner i kommunen, gjenreisningsgårdene Niemenaikku og 

Slettnes, som ble fredet på 1990-tallet som representative for 1900-tallets arkitektur.  

 

Kartet øverst på neste side viser den geografiske spredningen for automatisk fredete kulturminner i 

kommunen som er registrert og kartfestet i kulturminnedatabasen Askeladden. Selv om antallet 

automatisk fredete kulturminner i kommunen er høyt, er det fortsatt store områder hvor 

sannsynligheten for at det finnes automatisk fredete kulturminner er tilstede, dette gjelder blant annet 

utmarksområder. Reindriftssamiske kulturminner i fjellområdene er dårlig representert blant de 

registrerte kulturminnene i kommunen. Unntaket er traséen for kv420 Balsfjord-Hammerfest. Mer 

informasjon om kulturminnene finnes på www.kulturminnesok.no 

 

NYERE TIDS KULTURMINNER 

Som nevnt over, er nyere tids kulturminner fokuset i denne kulturminneplanen. Da arbeidet med 

kulturminneplanen startet, var det registrert 57 nyere tids kulturminner fordelt på 7 lokaliteter som 

vist på kartet nederst på neste side. Omfanget av registrerte og kartfestede kulturminner i 

kulturminnedatabasen Askeladden fra nyere tid er på ingen måte representative for antallet 

verneverdige kulturminner eller historiske hendelser/epoker som har preget Kvænangens historie i 

nyere tid.  
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Automatisk fredete kulturminner registrert i Kvænangen kommune per 02/2019.  

 

Av de nyere tids kulturminner som allerede var registrert da planarbeidet startet, var fire av lokalitetene 

kulturminner tilknyttet krigen (henholdsvis Veiskaret fangeleir på Baddereidet, en heller på Nøklan, 

kystbatteriet på Nordstraumen og en registrering av fangeleiren på Veidalen på Kvænangsfjellet. I tillegg 

var den reindriftssamiske boplassen i Storsvingen registrert. Av kvenske kulturminner var det registrert 

tre tjæremiler i Kvænangsbotn. Ytterligere kulturminner dreier seg i hovedsak om hustufter fra nyere tid, 

hvorav to trolig kan tilknyttes gruvedrift, i tillegg til to inskripsjoner på Skorpa og Årøylandet.  
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3.2 Feltarbeid 

 

I forbindelse med kulturminneplanen har det vært gjennomført feltarbeid og registreringer av nyere 

tids kulturminner. Disse har tatt utgangspunkt i definerte prioriteringer (se under) og inkluderer nye 

registreringer, kontrollregistreringer basert på feltrapporter, særlig hvor det forelå karthenvisninger 

på papirkart for å få disse kartfestet med GPS.  

 

Kartet under viser nye feltregistreringer som har blitt gjort i forbindelse med planarbeidet. Totalt ble 

det kartfestet omlag 165 kulturminner i felt. De fleste av disse er nyere tids kulturminner, men 

automatisk fredete kulturminner ble også kontrollregistrert eller registrert der disse ble påtruffet. All 

informasjon som er samlet inn vil være tilgjengelig i kulturminnedatabasen kulturminnesøk 

(www.kulturminnesok.no).  

 

 

3.3 Kildene 
 

I planarbeidet har en rekke kilder blitt konsultert for informasjon om nyere tids kulturminner. Disse 

fremkommer av litteraturlista, men her kan nevnes noen særlig viktige kilder.  

 

For indre deler av Kvænangen kommune og Kvænangsbotn spesielt har Nord-Troms museums 

kulturhistoriske arkiv vært spesielt viktig. I dette arkivet inngår tidligere befaringsrapporter, 

formidlingsplaner og områdebeskrivelser. Statskog har også bidratt med historiske kart og 

opplysninger om disse områdene.  

 

http://www.kulturminnesok.no/
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For de samiske kulturminnene som er inkludert, har Sametingets feltrapporter vært viktige kilder, 

dette gjelder spesielt informasjon om Skorpa kirkegård, Storsvingen og kulturminnene på Nøklan, 

Skorpa og Spildra. Sametinget har også bidratt med informasjon om samiske bygninger. For Spildras 

del har også Ivar Bjørklund og Sven Erik Grydlands arbeid og publikasjoner bidratt med mye 

informasjon.   

 

For informasjon om gruvedrifta har bergverksarkivet blitt konsultert.  

 

Troms fylkeskommunes befaringsrapporter har vært viktige, særlig med tanke på registreringer av 

gjenreisningsbebyggelsen på Skorpa og Nøklan og krigsminner.  

 

I forbindelse med krigsminner har Jan Isaksens utgivelse «Krigsminner fra Kvænangen» vært spesielt 

nyttig. Isaksen gir kartmessige oversikter og detaljerte beskrivelser av alle sentrale krigsminner i 

regionen. Disse har dannet utgangspunkt for videre søk. I tillegg har informasjon i Bundesarkivet om 

okkupasjonsmaktens virksomhet i kommunen blitt konsultert.  

 

Kulturminnedatabasen Askeladden og databasen Kulturminnesøk har vært viktige redskaper, i tillegg 

til SEFRAK-registeret, som er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminne. I 

Kvænangen inneholder SEFRAK alle bygninger fra før 2. verdenskrig, og det har blitt gjennomført 

kontrollregistreringer av de fleste bygninger som inngår i registeret. 

 

 

3.4 Prioriteringer 
 

På bakgrunn av uttalelser fra høringsinstanser, kilder i arkiver, utgitte befaringsrapporter fra 1970-

tallet frem til i dag og litteraturstudier ble følgende kulturminner prioritert: 

 

Sjøsamiske kulturminner 

Den sjøsamiske historien er en viktig del av Kvænangens historie. Sjøsamiske kulturminner er rikt 

representert blant de automatisk fredete kulturminner, men et representativt utvalg av kulturminner 

i sjøsamiske bygder fra nyere tid bør også velges ut og ivaretas for fremtiden.  

 

Kvenske kulturminner 

Kvenske kultur og språk har i de seneste årene blitt en prioritet for forvaltninga på regionalt nivå, 

men mye arbeid gjenstår før vi har en bedre oversikt over kvenske kulturminner. Kvænangen 

kommune har vært, og er, et kjerneområde for kvensk bosetning og våre utvalgte kulturminner bør 

representere dette.  

 

Reindriftsamiske kulturminner 

Storsvingen forteller om både nyere tids reindriftssamisk bruk av området, i tillegg til turisthandel. 

Området er ett av få nyere tids kulturmiljø som var detaljregistrert ved oppstarten av planarbeidet, 

og ligger også egnet til for formidling, også etter at utbedringene for E6 over Kvænangsfjellet er 
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utført. Reindrifta er i høyeste grad en viktig del av Kvænangen både i fortid og nåtid, og skal være 

representert i kulturminneplanen.  

 

Kystkultur 

Kaier, fiskemottak og naust ble alle hardt rammet av nedbrenningen under 2. verdenskrig. Fisket har 

til alle tider vært en svært sentral del av næringslivet i kommunen, og spor fra kystkulturen bør være 

presentert i planen. 

  

Krigsminner 

Krigen representerer et tidsskille for Nord-Troms og Kvænangen. Okkupasjonsmaktens virksomhet i 

kommunen var svært høyt, dels grunnet behov for forbedret infrastruktur og fremkommelighet, dels 

på grunn av forsvaret av seilingsleier og Riksvei 50, dvs. dagens E6. Et utvalg krigsminner bør bevares 

for fremtiden for å formidle denne historien til kommende generasjoner.  

 

Gjenreisningsbebyggelse 

Mange av husene som ble oppført i tidsrommet 1945-1960 har i dag blitt modernisert og påbygd. Det 

er viktig å ivareta et utvalg av gjenreisningsbebyggelsen som tidsvitner om denne tiden i kommunens 

historie. Bygningene formidler en historie om nedbrenning og gjenreisning, men også fortellinger om 

forholdet mellom lokalbefolkning og myndighet.  

 

Gruvedrift 

Gruvedrifta representerer en ny og helt spesiell epoke med industriell utvikling i Kvænangen 

kommune. Gruvedrifta medførte både fysiske, sosiale og økonomiske endringer i bygdene i nærheten 

av gruveområdene. Et representativt utvalg av kulturminner tilknyttet gruvedrifta bør registreres og 

kartfestes.  

 

Kirke og kirkegårder 

Skorpa kirke og kirkegårdene på Skorpa forteller både om kirkeliv i Kvænangen kommune i et 

langtidsperspektiv, og om folkene som har levd i kommunen og områdene som soknet til Skorpa. 

Kulturmiljøet forteller også om hvordan samfunnet i Kvænangen har endret seg, og hvordan øyene 

har gått fra å være sentralplasser til periferi.  

 

  



17 
 

4.0 Utvalgte kulturminner 
I det følgende kapitlet vil utvalgte kulturminner som kommunen betrakter som spesielt viktige 

presenteres. I hoveddelen av planen gir vi ikke en detaljert oversikt over alle kulturminner som er 

registrert innenfor kulturmiljøet eller temaet, disse finnes i Vedlegg 2 sammen med en kartmessig 

fremstilling av kulturminnene.  

 

Alle utvalgte kulturminner skal registreres som kommunalt listeførte kulturminner. Dette gir ikke 

kulturminnene en juridisk beskyttelse, men innebærer at kommunen skal kontaktes før det gjøres 

endringer. Med tanke på offentlige tilskudd er det ofte et krav om at kulturminner fra nyere tid skal 

være kommunalt listeførte for å kvalifisere for støtte.  

 

For noen særskilte områder foreslås det at kulturminnene skal defineres som hensynssone c) i 

kommuneplanens arealdel ved neste rullering. Dette gir kulturminnene et juridisk vern i Plan- og 

bygningsloven (se kapittel 2 for nærmere beskrivelser av dette). Tiltak og anbefalinger er tatt med i 

handlingsplanen som utgjør vedlegg 1 i planen.  

 

For hvert tema gir vi en kort innføring i relevant historie, deretter følger en gjennomgang av 

kulturminner på lokaliteten med illustrasjoner. Til sist følger en oppsummering av kulturmiljøet med 

tiltak og anbefalinger.  

 

 

4.1 Sjøsamiske kulturminner 

 
Både skriftlige og arkeologiske kilder tilsier at Kvænangen i all hovedsak har vært et sjøsamisk 

bosettingsområde fra Kristi fødsel frem til 1700-tallet. De tidligste samiske fangstsamfunn var delvis 

mobile og organisert i såkalte siidaer, et geografisk avgrenset område for en viss befolkningsgruppe 

bestående av en hovedboplass (vinterboplass) og ulike sesongboplasser. De mange gammetuftene 

som er påvist langs fjorden vitner om dette. Det samme gjelder en rekke funn av samiske urgraver 

samt hellegroper (for utvinning av tran/spekkolje). Den fangstbaserte driftsformen ser ut til å holde 

seg langt opp i tid, selv om februk og fjordfiske får en dominerende rolle i de siste århundrene fram til 

våre dager. 

 

Den tidligste skriftlige kilden som nevner Kvænangen er datert til 1553. Da dukker navnet «Nauone 

fierd», som er det samiske navnet Návuonna for Kvænangen, opp i svenske skattelister. I 

skatteregnskapet er det oppført 12 skattebetalende «sjøfinner» på øyene Spildra og Skorpa. Det 

lønnsomme fisket førte til at den norske bosetningen ekspanderte nordover, og utover 1500-tallet 

finner vi norsk og utenlandsk fiskerbefolkning noen få plasser i Kvænangen.  

 

Sjøsamene ble tidlig utsatt for kolonisering og assimilering, særlig gjorde dette seg gjeldende på 1600-

tallet og utover. Etter Kalmar-krigen var over i 1613 ble Kvænangen underlagt kongeriket Danmark-

Norge, noe som påvirket forvaltning av jord, rettsvesen, økonomi og religionsutøvelse.   
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Tidligere hadde sjøsamene rettigheter, som trolig gikk langt tilbake i tid, vært anerkjent av 

myndighetene. Dette innebar blant annet at de samiske boplassene i fjordene og på øyene i 

Kvænangen ikke var matrikulert eller skyldsatt, og brukerne kunne utnytte ressursene på plassen uten 

å betale vanlige bygselavgifter eller landskyld. Utover 1700-tallet ble de gamle «finnerydningene» 

skyldsatt – til store protester. Tidligere hadde disse områdene vært utnyttet og brukt etter samisk 

tradisjon. De siste «finnerydningene» i fjorden ble skyldsatt og ført inn i matrikkelen i 1760. 

 

På samme tid skjøt misjoneringen mot den samiske befolkningen fart ved at Thomas von Westen 

formaliserte misjons- og opplysningsarbeidet. Bakgrunnen for denne aktiviteten var pietismen som 

åndsretning, men også sikkerhetspolitiske motiver spilte en rolle. Misjoneringsarbeidet, sammen med 

læstadianismens framvekst i de samiske menighetene fra omkring midten av 1800-tallet, førte til at 

den gamle samiske religionsformen etter hvert forsvant helt. 

På 1800-tallet ble både samer og kvener gjenstand for en stadig mer omfattende fornorskningspolitikk, 

hvor samisk og kvensk språk og kultur skulle erstattes med norsk. Dette ble systematisk innført og 

særlig i skoleverket ble fornorskninga av kvenske og samiske barn vektlagt. over tid ble den gamle 

sjøsamiske identiteten og kulturen fortrengt til fordel for en norsk identitet/kultur.  

 

Fornorskninga av samene pågikk helt frem til 2. verdenskrig, nedbrenninga mot slutten av 2. 

verdenskrig bidro til å fjerne ytterligere spor etter sjøsamisk kultur, og ble erstattet av gjenreisningshus 

som primært hadde norske bygninger som inspirasjon.  

 

 

SPITTÁ/SPILDRA 

 

Spildra er et av de rikeste kulturmiljøene i Troms, og har en særdeles stor tetthet og variasjon av 

samiske kulturminner. Langs kulturstien, som ble offisielt åpnet i 2018, kan man oppleve Spildras 

historie helt fra steinalderen frem til nyere tid. Kulturmiljøet forteller både om endringer og kontinuitet 

i bosetning og boliger, vi får også et unikt innblikk i utviklingen i sjøsamiske samfunn fra 1600-tallet 

frem til idag. Samisk var det dominerende språket på øya langt inn i mellomkrigstiden, og Spildra er 

fremdeles et sjøsamisk samfunn hvor folk i hovedsak livnærer seg på fiske, gårdsbruk og turisme. For 

en fullstendig oversikt over kulturminnene som inngår i kulturstien, vises det til Vedlegg 2 som 

inneholder kulturminnelister og kart.  

 

Øya er kjent for de samiske bjørne- og menneskegravene og må ha hatt en spesiell posisjon i samisk 

førkristen tid. Bjørne- og menneskegravene ligger i ur og ved store steiner og hellere. I samisk 

førkristen kosmologi ble ofte ur og bergsprekker ansett som en overgangssone til en annen verden. 

Her er også flere offerplasser med tilknyttede fortellinger, bl.a. offersteinene Arahavde 

(Kirkehammeren) og Bahppageađgi (Prestesteinen). 
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Den samiske sieiddien Árahávdi på 
Spildra. Det finnes også et sagn om 
at det skal være en skatt begravd 
ved Árahávdi. Foto: NTRM 
 

Bjørnegravene på Spildra ligger plassert så langt unna 
bebyggelsen som det er mulig å komme. Spildra har den 
største konsentrasjonen av bjørnegraver som er kjent i Norge. 
Disse kan dateres til 1000 - 1300 e.kr. Foto: NTRM 
 

 

Spildra har også rike spor etter bosetting, både fra eldre og yngre steinalder. Fra perioden Kristi fødsel 

til 1600-tallet finner vi klynger med runde gammetufter, og øya antas å ha vært sentrum i en sjøsamisk 

siida. Fra 1600-tallet erstattes disse av firkantede gammer for både mennesker og husdyr, trolig mer 

bofaste. På Oahpášgieddi finner man tufter fra yngre steinalder frem til grunnmurer som kan dateres 

til cirka 1900. Like ved Oahpášgieddi finner man også spor etter et naust og en gravhaug som tolkes 

som spor etter en norrøn bosetting. Grunnet godt beitehold er tuftene på Spildra generelt godt synlige, 

og det er også utarbeidet formidling langs stien.  

 

 
Nygaardsvoldvei fra 1930-tallet på Skaga. Foto: M. Cruickshank/Troms fylkeskommune 
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Oahpášgieddi og formidling av tufter langs kulturstien.  

Foto: M. Cruickshank, Troms fylkeskommune 

 
Utgravning av norrøn nausttuft i 2005.Foto: NTRM 
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INNERVIKA, SEGLVIK 

Lærer og forfatter Anders Larsen (1870-1949) ble født og vokste opp i Innervika, Seglvik ytterst i 

Kvænangen. Han fikk sin lærerutdannelse ved Tromsø Seminarium og jobbet senere i både Finnmark 

og Sør-Troms. Sammen med brødrene Lars og Mathis dannet han i 1903 en forening som ansees som 

den første samiske organisasjonsdannelsen i Norden. Foreninga utga den samiske avisen Sagai 

Muittalægje i perioden 1904-1911 hvor Anders var redaktør. I 1912 skrev Anders Beaiveálgu (Dagen 

gryr), den første samiskspråklige romanen.  

Larsen skrev også Om Sjøsamene/ Mearrasámiid birra, som ble utgitt posthumt av professor Just K. 

Qvigstads. Boka er en enestående dokumentasjon av samiske tradisjoner og språk i en tid med store 

omveltninger. Kvænangen, folket og dialektene her står sentralt i boka.  

Noen kilometer innenfor Seglvik ligger tuftene etter Anders Larsens barndomshjem. Området preges 

av rik vegetasjon på sommerstid, men det er fremdeles mulig å se tuftene etter hus og det som trolig 

er en fjøsgamme på stedet. 

 

  
Hustuft etter bolighus på hjemstedet til Anders 
Larsen. Foto: L. Brekmoe 

Minnesteinen for Anders Larsen ble satt opp i 
Seglvik for å markere Kvænangen kommunes 
150-års jubileum. Foto: L. Brekmoe 

 

  
Innervika sett fra sør. Foto: L. Brekmoe Fjøsgamme med tydelig markerte voller.  

Foto: L. Brekmoe 
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FORMIDLING AV SJØSAMISK BYGGESKIKK 

  
Formidlingsskilt og rekonstruert gamme på Olgolaneset. Foto: L. Brekmoe 

 

Vi har ikke bevarte gammebygninger fra før krigen i Kvænangen, men det har blitt rekonstruert 

sjøsamiske gammer på to steder i kommunen; i Espenesbukta på Spildra og på Olgolaneset ved 

Nordstraumen. Disse har en stor verdi for formidlingen av sjøsamiske byggetradisjoner.  

 

Gammene er i bealjekonstruksjon og er bygget av lokalt tilgjengelig materiale (treverk, never, torv og 

stein.) Gammene er basert på en utgravd gammetuft på Spildra, nærmere bestemt tuft 1 på 

Vapsgedden på Spildra som ble utgravd sommeren 1995 av Sven Erik Grydeland. 

  

VERNEVERDI OG TILTAK, SJØSAMISKE KUTLURMINNER 

 

SPITTÁ/SPILDRA 

Spittá/Spildra er definert som et nasjonalt viktig kulturlandskap gjennom oppføringen i KULA-

registeret sammen med Skorpa og Nøklan. De aller fleste kulturminnene langs kulturstien er allerede 

automatisk fredete kulturminner og strekker seg over en flere tusen år lang historie med bosetning. 

Kulturminnene fra nyere tid bidrar også til fortellingen om sjøsamenes historie, og samlet sett er 

kulturmiljøet på Spildra unikt.  

 

INNERVIKA, SEGLVIK 

Siden dette dreier seg om samiske kulturminner som er eldre enn 1917, skal registreringene føres inn 

som automatisk fredete kulturminner (Innervika var ikke registrert i Askeladden fra tidligere). Vi vil 

likevel fremheve stedet som viktig for Kvænangen kommune på grunn av Anders Larsens betydning 

for det samiske språk og ikke minst kunnskapen om sjøsamene i Kvænangen. Fødestedet hører også 

naturlig sammen med minnesteinen som ble avduket i forbindelse med 150-årsjubileet.  
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Området har høy formidlingsverdi, også siden stien man følger for å komme til Innervika går gjennom 

et område rikt på ulike kulturminner fra yngre steinalder frem til moderne tid. Det bør vurderes 

hvorvidt dette kan etableres som en kultursti med tilrettelagt informasjon som for eksempel er digitalt 

tilgjengelig.  

 

REKONSTRUERTE GAMMER 

Gammene har ingen verneverdi i seg selv siden de er rekonstruerte eksempler på en tidligere 

byggeskikk. Deres formidlingsverdi er imidlertid høy, og de er steder som aktivt kan brukes i formidling 

av både byggetradisjoner og sjøsamisk levesett.  

 

 

TILTAK 

 Alle kulturminner langs kulturstien på Spildra og de på Anders Larsens fødested i Innervika 

legges inn som kommunalt listeførte kulturminner i Askeladden. 

 Spildra legges inn som hensynssone c) ved rullering av arealplan med bakgrunn i definisjonen 

som KULA-landskap (kulturlandskap av nasjonal interesse). Det utarbeides antikvariske 

retningslinjer for området i samarbeid med Troms fylkeskommunes kulturvernavdeling og 

Sametingets kulturvernavdeling.  

 Det inngås dialog med Nord-Troms Friluftsråd for vurdering av innlemmelse av stien mellom 

Seglvik og Innervika som en del av Ut i Nord-nettverket. 
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4.2 Kvenske kulturminner 

En av de vi finner i kildene er Henrik Thomassen Qven (f.1688) som slo seg ned ved Virranmokka/Lillestraumen 

sammen med sønnen. Stedet er i dag fraflyttet, men brukes flittig som fritidsbolig. Foto: L. Brekmoe 

 

Man tror at navnet Kvænangen, som er gammelnorsk og minst 1000 år gammelt, kommer av at det 

ofte var kvener i området. I Ottars beretning fra år 890 berettes det at «kvænene kom over fjellet og 

herjet på nordmennene som for forbi». Man tror dette dreier seg om en folkegruppe som gikk under 

navnet «kainulaiset» og var bosatt i de nordøstlige delene av Bottenvika. Både arkeologiske og 

skriftlige kilder tyder på at kontakten med øst er utbredt, og det er ikke usannsynlig at både handel og 

fiske har ført til at kvenene har kommet til Kvænangsområdet på kortere eller lengre opphold lang tid 

før man ser utviklingen av en fast bosetting.  

 

Den første fastboende, kvenske befolkningen i Kvænangen er dokumentert i skriftlige kilder fra 1700-

tallet. Disse kom i hovedsak fra Tornedalen og bosatte seg i jordbruksområder i Porsanger, Nord-

Troms, Balsfjord og Vest-Finnmark. Da Major Schnitler og grensekommisjonen besøker Kvænangen i 

1743, opplyser han at det er kommet fire kvener fra Tornedalen til Kvænangen på grunn av hungersnød 

og sult. Kvensk bosetting finner vi blant annet på Skorpa og Spildra, men det er i første rekke i indre 

Kvænangen kvenene rydder seg gårder og slår seg ned.  
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På 1800-tallet kom en ny bølge med kvener til Kvænangen, særlig gjaldt dette mennesker som søkte 

seg jobb i gruvene. Noen av disse hadde med seg både husdyr og familier, og flere ble også igjen også 

etter at gruvedrifta tok slutt (se kapitlet om gruvedrift under).  

 

I dag omfatter begrepet «kven» alle med finsk språk- og kulturbakgrunn og deres etterfølgere som har 

kommet til Nord-Norge før 1945. Definisjon baseres på folkets selvidentifikasjon, altså hvordan de 

oppfatter seg selv. Kvenene er offisielt anerkjent som nasjonal minoritet i og med Stortingets 

ratifikasjon i 1998 av Europarådets rammekonvensjon for beskyttelse av nasjonale minoriteter. 

 

Som kjerneområde for kvensk bosetting med en sterk kvensk identitet også i dag, ønsker Kvænangen 

kommune å prioritere en bevaring av kulturminner som forteller kvenenes historie.  

 

KVENSKE KULTURMINNER 

Kvenske kulturminner er uten et formelt vern i lovverket, og det har i liten grad blitt gjennomført 

systematiske registreringer. Blant de tidligere registrerte, nyere tids kulturminner i Askeladden var det 

kun registrert tre tjæremiler og en gammetuft i Kvænangsbotn som var knyttet til det kvenske.  

 

I upubliserte befaringsrapporter finnes det registreringer som ikke er detaljkartfestet, men som, i 

tillegg til befaringer gjort i forbindelse med planarbeidet, gir et godt bilde av kulturminneforekomsten 

i Kvænangsbotn. I dalene over Kvænangsbotn finner vi tallrike spor etter gammer, tjæremiler, 

utmarksslåtter og veianlegg som viser den allsidige ressursutnyttelsen til folket i indre Kvænangen. I 

tillegg er fem av omlag 13 bygninger som overlevde nedbrenninga under 2. verdenskrig i dette 

området. Det er viktig å understreke at området også har vært brukt av nordmenn og samer, men at 

den kvenske kulturhistorien og ressursutnyttelsen særlig kommer til syne i Kvænangsbotn.  

 

I den følgende gjennomgangen vises et utvalg av registrerte kulturminner. Kulturminnene er kartfestet 

i Vedlegg 2, detaljkart kvensk kulturmiljø.  

 

GÆRBETHYTTA 

I vestenden av Gearbbetjávri som er utløpet til Nordbotnelva ble det i 1915 oppført en tømmerhytte 

av Statens Skoger. Byggmester var Anders B. Andersen fra Tangnesland. Stua (avbildet til høyre under) 

er i laftet, høvlet tømmer med stein i grunnmur og saltak med papp. Bygningen måler 6.90m x 4m og 

har to rom. Den har blitt brukt til alle tider av året av folk som har jobbet med tjærebrenning, vært på 

jakt, fiske eller bærplukking og skogbruk.  

 

LIMPASTUA 

Skogskoie som ble bygget av Hjalmar Jakobsen fra Myrdal i 1920. Limpastua (til venstre under) er bygd 

av tømmer, rund på utsiden og økset til på innsiden. Stua bestod opprinnelig av oppholdsrom i 

nordenden og stall i sørenden. Bygningen måler 3.9m x5.66m. 

 

 

 



26 
 

  
Gærbbethytta (til venstre) og Limpastua. Foto: L. Brekmoe 

 

SLÅTTEMARK 

Før krigen var det utbredt bruk av slåttemarker og seterdrift i dalen. Utmarksslåtter ble registrert i 

forbindelse med undersøkelser tilknyttet regulering/utbygging av Kvænangselva i 1976 på bakgrunn 

av informantopplysninger. Disse er tegnet inn i vedlagte kartmateriale. 

 

I 1976 ble det registrert en høylae på flata mellom Ruossabekken og Nordbotnelva. Denne ble ikke 
gjenfunnet i 2018, men på mindre flater er gressveksten på tidligere utmarksslåtter fortsatt tydelige. 
Foto: L. Brekmoe 
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VEGER 

Skogsveier og ferdselsveier finnes det mange av i området. Noen steder har de blitt bygd opp med 

stein, eller de er ryddet gjennom urer. Disse forteller både om arbeidet som ble lagt ned i å ha gode 

transportmuligheter og tilgjengelighet, og om betydningen skogens ressurser hadde for befolkningen.  

 

 

Vei gjennom Gærbikkura bygd av Anders B. 
Andersen, som også stod for bygginga av 
Gærbethytta. Veien ble bygd omlag 1915 og 
går gjennom 200 meter med bratt ur. Foto: L. 
Brekmoe 
 

 

Oppmurt vei på sørsiden av Kvænangselva. 
Foto: L. Brekmoe 
 

 

Hestevei med en lengde på 50m. 
Oppbygningen består av flate heller. 
Dateringa på veien er usikker, men veien er 
trolig fra slutten av 1800-tallet eller tidlig 
1900-tall. Foto: L. Brekmoe 
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KVÆNANGEN SKOGSSTUER 

Kvænangen skogsstuer består av tre bygninger som er bygd på rekke etter kvensk tradisjon. 

Bygningsmassen har en innholdsrik historie hvor bygninger både har blitt flyttet og har endret 

funksjon. 

 

 

Skogsstuene slik de ser ut i dag. Foto: NTRM 

 

Den første av disse, Gammelstua, ble bygd rundt tidsrommet 1880-1890. Ifølge kilder skal byggherren 

ha vært en kven ved navn Skovberg. Denne ble utvidet med en høylae rundt 1900 og en annen 

tømmerbygning, stallen, ble bygd inntil høylaen. Rundt 1910 ble det bygd ytterligere en 

tømmerbygning, Nystua, som ble bygget til i rekken med de to eldre bygningene. Mellom de tre 

tømmerbygningene var det høylaer, og anlegget ville vært svært likt det det er i dag.  

 

Under 2. verdenskrig var det mindre aktivitet i dalen og Nystua ble flyttet til Niemenaikku nede i 

Kvænangsbotn. Senere ble den flyttet til Sørfjorden. Da krigen tok slutt ble det på nytt behov for 

favneved og dermed husly i dalen, og Nystua ble flyttet tilbake.  

I 1951 ble stallen tatt ned, reparert og flyttet 20m nærmere elva. De andre ble stående som før. 

Stallen ble nå bolig for arbeidskarene, Nystua og Gammelstua ble brukt som stall. Skogsstuene gikk ut 

av bruk som utmarksboliger på 1960-tallet, men på 1980-tallet ble bygningene restaurert og flyttet 

tilbake til sin opprinnelige rekkeform. I dag eies skogsstuene av Statskog og forvaltes av Nord-Troms  

museum. 
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TJÆREMILER 

Kvenene hadde med seg kunnskapen om hvordan man utvant tjære fra fururøtter og dette var en 

viktig inntektskilde for befolkningen i Kvænangsbotn. Det var et stort behov for tjære, særlig til 

impregnering av båter og til dels også fiskeredskaper og garn. Tjærebrenning hadde et oppsving i 

etterkrigsårene i forbindelse med gjenreisninga, men mot slutten av 1960-tallet var det så og si slutt 

på tjærebrenning i Kvænangsbotn.  

 

Tjæremilene fremstår i dag som runde nedgravninger som gjerne ligger i en bakkekant slik at man 

enkelt kunne tappe tjæra ut av mila og ned i tjæretønner via en tapperenne. Det ligger mange 

tjæremiler i området, og kun et fåtall av disse er registrert. Disse varierer i diameter fra 3m til den 

velkjente stormila som har en diameter på rundt 20m. Det skal ha tatt tre dager med fyring før det 

kom tjære ut av stormila, da produserte den så mye at de fylte 330 tønner, i tillegg til en åttring, med 

tjære. 

 

  
Stormila, også kjent som verdens største 
tjæremile, ble bygd i en tid da det gikk sport i å 
konkurrere om å bygge den største mila. Mila 
måler 20m i diameter og er 3-4m dyp. Foto: L. 
Brekmoe  

 

Tjæremile nær Limpastua. Tjæremilene gir gode 
vekstforhold og er ofte svært gjengrodde.  
Foto: L. Brekmoe 
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TUFTER 

Spor etter nedfalne koier og gammer er tallrike i disse områdene. I 1976 ble det registrert 21 tufter 

etter gammer og koier innenfor området som her er definert. Disse kommer i tillegg til hustuftene på 

Hustomta i Kvænangsdalen. Gammene og koiene ble bygget på privat initiativ og ble benyttet i 

forbindelse med alle slags aktiviteter i utmarka som jakt, fiske, bærplukking, skogdrift og 

tjærebrenning.  

  
Gammetuft langs veien til Gærbbethytta. Denne 
skal ha vært i bruk rundt 1910-1920. Tufta er 
tydelig markert med kraftige steinvoller som 
vegger. Foto: L. Brekmoe 
 

Rester etter koie med oppmurt grue som trolig 
kan dateres til 1800-tallet siden alt tømmeret er 
hogget med øks. Tufta ligger på nedsiden av 
veien like ved parkeringsplassen. 
Foto: L. Brekmoe 
 

 
Gammetuft med torvvegger like ved en liten tjæremile rett før Lilleøyhompen på sørsiden av 

Kvænangselva. Tufta er delt i en boligdel og stall. Foto: L. Brekmoe 
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ØVRIGE KULTURMINNER KNYTTET TIL DET KVENSKE 

Utenfor området som er definert som kvensk kulturmiljø, ligger det også to andre kulturminner av 

betydning for Kvænangen kommune og som kan knyttes til den kvenske historien i området. 

 

NAVITSAGA 

I en skogbrukskommune som Kvænangen fantes det minst åtte sager som var i drift frem til 

tvangsevakueringa høsten 1944. I Navitelva ble det omkring 1913 bygd to vannsager som helt frem til 

krigen ble driftet samtidig, i konkurranse med hverandre. Alle sagbruk i kommunen ble rasert i 

forbindelse med nedbrenninga, og etter krigen ble sagene som ble gjenoppbygd motordrevne.  

 

 

Navitsaga. Foto: Bjørg Abrahamsen.  

 

Utstyret fra den vanndrevne sirkelsaga i Navit ble imidlertid funnet i 1996 av etterkommere etter 

sagbrukseier Johan Erik Abrahamsen og et restaureringsprosjekt ble igangsatt. Arbeidet ble ferdigstilt 

i 2001, men det ble i ettertid oppdaget at renna fra fossen til saga må være langt kraftigere siden 

saga ikke skal ha daglig tilsyn, men være en formidlingssag som brukes med jevnlige mellomrom.  

 

Hvorvidt saga kan identifiseres som et kvensk kulturminne, er usikkert, men den kan knyttes til det 

kvenske skogbruket i området og er derfor inkludert i dette kapitlet. 
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DJUPANVIKHUSET 

Bebyggelsen i Djupanvika overlevde nedbrenningen vinteren 1944/45 og ble registrert i SEFRAK-

registeret av Kari Digre på 1980-tallet.  

 

På 1990-tallet var bygningene i dårlig forfatning, og i sammenheng med et planlagt gårds- 

tun i Kvænangsbotn ble våningshuset demontert og flyttet til en tomt nær gjenreisningsgården på  

Niemenaikku (gbnr 33/2). Grunnet manglende ressurser og finansiering, stanset restaurerings-

arbeidet opp på 90-tallet. I 2018 ble bygningen overført Kvænangen qven og sjøsamisk forening som 

planlegger å flytte og fullføre restaureringsarbeidet.  

 

  

Djupanvikhuset i 2017. Bygningen har blitt overtatt av 
Kvænangen qven og sjøsameforening og skal restaureres. Foto: 
L. Brekmoe. 
 

Kamlafting er kjent fra hele landet i 
tillegg til svensk og finsk side av 
Tornedalen. Den ble først tatt i bruk 
på 1700-tallet og var da særlig brukt 
i kirkebygg før den på 1800-tallet 
ble tatt i bruk i våningshus. Foto: L. 
Brekmoe 
 

 

Våningshuset er over to etasjer, med to rom i hver etasje. Det ble oppført i 1922 av Håkon Bless. 

Huset er i saget tømmer fra Kvænangen og har fine eksempler på kamlaftingsteknikk hvor 

lafteknutene har blitt kappet av ved vegglivet for å tilpasses utvendig panel. Taket er av dråpeformet 

lappeskifer. Bygningen er i svært dårlig stand og det sees som veldig positivt at foreninga har tatt 

over bygningen og skal igangsette restaurering. 
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VERNEVERDI OG TILTAK 

I Kvænangsbotn finner man et høyt antall kulturminner som forteller om befolkningens, og særlig 

kvenenes, bruk av utmarkas ressurser. Kulturminnene er generelt i god stand, selv om landskapet 

også her preges av gjengroing. Særlig gjelder dette de tidligere slåttemarkene som er i ferd med å gå 

tapt.  

 

Et viktig trekk ved området er at det er bevart fem bygninger fordelt på tre ulike lokaliteter. I en 

kommune hvor nær alle bygg ble brent under krigen, er dette ekstra verdifulle kulturminner som 

vitner om byggeskikk før krigen. Tufter og tjæremiler er det mange av, og ikke alle er av en slik 

formidlingsverdi eller tilstand at de burde søkes vernet.  

 

Mange av kulturminnene ligger innenfor Kvænangsbotn og Navitdalen Landskapsvernområde og har 

dermed en viss beskyttelse av verneforskriftene der. Samtidig er det viktig å ha en løpende dialog 

med forvaltere av verneområdet og Statskog i arbeidet med kulturminner.  

 

 

Forslag som overføres til handlingsprogram: 

 Alle registrerte kulturminner innenfor det definerte området registreres som kommunalt 

listeførte kulturminner.  

 Gjennom dialog med eier Statskog og forvalter Nord-Troms museum vurdere å søke om en 

vedtaksfredning av Kvænangen skogsstuer.  

 Kunnskapen som er innsamlet i forbindelse med kulturminneplanen overføres til 

verneområdestyret i Kvænangsbotn og Navitdalen LVO slik at disse kan inkorporere 

opplysningene i sitt formidlingsarbeid.  

 I samarbeid med regional forvaltningsmyndighet, Statskog og Nord-Troms museum 

utarbeides det retningslinjer for hvordan fremtidig vedlikeholdsarbeid skal ivareta den 

antikvariske verdien av bygningene, samtidig som de kan brukes aktivt.  

 Kulturminner, inklusive utvalgte veier, tufter og tjæremiler langs kulturstien opp 

Kvænangsdalen defineres som hensynssone c) ved neste rullering av arealplanen. For en 

oversikt over hvilke kulturminner dette gjelder, se kart i Vedlegg 2. 

  



34 
 

 

4.3 Reindriftssamiske kulturminner 
Overgangen fra jakt på villrein til tamreindrift har trolig vært gradvis, i Indre Troms har det blitt 

registrert ildsteder/árran fra 800-tallet som er tolket som tilknyttet tamreindrift. Tamreindrift er 

imidlertid veletablert på 1500-tallet. Med reinnomadismen oppstår det et skille mellom samer som 

driver reindrift og de som fortsetter den gamle fangstkulturen, slik sjøsamene i Kvænangen gjorde 

langt opp i tid.  

 

Tilkomsten av reinnomadisme blir tradisjonelt forklart med nedgang i viltbestanden og særlig 

villreinen, som følge av jakt og beskatning. Dette «tvang» på det nærmeste fram et nomadiserende 

tamdyrhold, som baserte seg på å utnytte reinenes naturlige vandringer mellom innland (vinterbeite) 

og kyst (sommerbeite). Det finnes andre forklaringer på tilkomsten av reindrift, men melking av reinen 

synes i alle fall å ha vært et viktig element innafor denne driftsformen i den tidligste fasen.  

 

Det er vanskelig å si noe om når de første reinnomadene tok i bruk Kvænangen, men man må 

anta at det flyttemønsteret man kjenner til fra seinere tid med vinterbeite (vinterboplass) i 

Kautokeino og sommerbeite (vår-, sommer- og høstboplass) på kysten, også gjorde seg 

gjeldende i den tidligste fasen.  

 

Området har i de siste 100-200 årene også vært brukt av de samme reindriftsfamiliene (slektene) fra 

Kautokeino. Den gamle (intensive) driftsformen med døgngjeting av reinen, god utnyttelse av 

beiteforholdene og samlokalisering av reinflokk og årstidsbosted, har gradvis endra seg til å bli en mer 

ekstensiv driftsform med basert på større flokker, mindre gjeting og kontroll, og en mer 

markedstilpassa drift. Ennå fram til før 2. verdenskrig eksisterte den ekstensive driftsformen i noen 

grad innafor området, og overgangen til dagens motoriserte driftsform skjedde rundt 1970. 

 

Kvænangen har stor betydning for reindrifta - først og fremst i sommersesongen. Fra april frem mot 

slutten av juni kommer reinflokkene fra vinterbeitene rundt Kautokeino til sommerbeitene i 

Kvænangen.  Totalt er det fem reinbeitedistrikt som har sommerbeiter i Kvænangen med 50 

siidaenheter/driftsenheter.  

 

Som nevnt er alle samiske kulturminner eldre enn 1917 automatisk fredet. Det er fremdeles relativt få 

gjennomførte registreringer i fjellområdene, men det planlegges en omfattende registrering av 

reindriftas kulturminner i Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområde som vil gi en god 

oversikt over kulturminnene i tre av reinbeitedistriktene (Spalcá (33), Abborašša (34) og Favrosorda 

(35a).  
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STORSVINGEN 

Storsvingen er blitt et landemerke for de som kjører over Kvænangsfjellet. Like etter krigen, tidlig etter 

at veien over Kvænangsfjellet ble bygd, begynte reindriftsfamilier å bosette seg her. Herfra solgte de 

suvenirer til turister som stoppet på grunn av utsikten. Stedet har vært kjent som sameleir i NAFs 

veibøker i lang tid. Senere har suvenirsalget forflyttet seg til Gildetun på toppen av fjellovergangen, 

mens jordgammene de benyttet fortsatt står.  

 

Det er seks stående gammer/bealljegoahti i Storsvingen. På 1950- 60-tallet var det ganske vanlig å 

bygge (firkantede) gammer i bindingsverk andre steder, mens man her har beholdt tradisjonell 

konstruksjon, samtidig som man har tatt i bruk nytt materiale.  

  
Gammene er spesielle fordi de bruker den gamle bealjekonstruksjonen i kombinasjon med nyere 
byggematerialer. Gammen måler 5,5 x 5m. Foto: Sametinget.  

  
I dette området ovenfor Storsvingen var det 
reingjerde og slakteanlegg. Foto: L. Brekmoe 
 

Árran/ildsted i samme område som reingjerdet. 
Foto: L. Brekmoe 
 

For øvrig dreide mye av tilholdet i Storsvingen seg om reindrifta. Sommerbeiter ble benyttet i dette 

området. Gjerdeanlegg ble bygd for å merke kalver, slakte rein for peskskinn og salg. Slakting av kalv 

for peskskinn ble gjort i august, da skinnene har god kvalitet for bruk til pesk. I tillegg ble dagligdagse 

gjøremål utført. En stor snøfonn på oversiden av svingen fungerte som kjølelager for oppbevaring av 

mat. Stedet har også tidligere vært brukt som kalvingsområde for rein, da var lavvuene til gjeterne i 

sørenden av Sandnesvannet.  
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Stedet har vært i bruk gjennom en modernisering i reindriften, spesielt teknologien har endret 

driftsmønsteret. Da stedet ble tatt i bruk, var reinsdyr transportmiddel på vinterstid, mens bil ble leid 

inn ved behov på sommerstid. Kløvrein ble brukt tidlig vår og høst. Man hadde derfor behov for mer 

eller mindre faste bosteder på flere forskjellige plasser. 

 

I tillegg har det blitt registrert fire gammetufter på lokaliteten. Disse er ofte spor etter gammer som 

har blitt flyttet innenfor Storsvingen.  

 

NAVITDALEN 

En tilsvarende gamme står i Navitdalen, nord for Saivva i reinbeitedistrikt Favrosorda (35a). Denne 

gammen er lagt inn i tiltaksplanen for Kvænangsbotn og Navtidalen LVO, hvor det planlegges en 

dokumentasjon av gjenoppbygging av gammen.  

 

 

Gammen i Navitdalen. Foto: Roy Hansen 
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VERNEVERDI OG TILTAK 

Gammene har kulturhistorisk verdi og er verneverdige siden de er bygd på en tradisjonell måte. De er 

oppført med den tradisjonelle bealje-konstruksjonen, men med nyere byggematerialer. På 1950- og 

60-tallene og lenge før, var det vanlig å bygge (firkantede) gammer i bindingsverk andre steder. Det 

var trolig enklere å benytte rette bjørkestokker og bindingsverk med spiker, enn å lete og bruke bealljit. 

At man likevel har valgt å bruke tradisjonell byggemetode kan ligge i et ønske om å beholde den 

tradisjonelle bygningstekniske kunnskapen og utformingen.  

 

Gammenes verneverdi kan anses redusert ved at de er renovert på en ikke-antikvarisk måte, men 

formidler allikevel en viktig reindriftssamisk historie fra nyere tid, deriblant turisthandelen.  

 

I forbindelse med vedtatte reguleringsplan for «E6 Kvænangsfjellet, langsiktig løsning» fastslås: 

«Reinbeitedistriktet har i dag salgsboder i tilknytting til Gildetun. På 80-tallet hadde de sommerboplass 

ved Storsvingen, og hadde da sine salgsboder der. Det vil være naturlig å flytte noe av denne aktiviteten 

ned mot Storsvingen igjen når tunnelen i Malingsfjellet etableres. Det vil da være av verdi å ta vare på 

gammene og andre elementer som ivaretar historikken i området.» 

 

Det må utvikles skjøtselsplaner og skjøtselsavtaler mellom eiere av gammene og aktuelle 

samarbeidspartnere for Storsvingen. Eierne av de ulike gammene er tilgjengelige hos Sametinget 

gjennom deres dokumentasjon i forbindelse med reguleringsplanen. Kommunen kan bistå med å finne 

eventuelle partnere til et slikt prosjekt, for eksempel Naavuona Siida og/eller Nord-Troms museum. 

Sametinget vil være en viktig kontakt, både med tanke på faglig kompetanse og tilskudd til eventuelle 

prosjekter.  

 

Planer for en eventuell restaurering og tilrettelegging må skje i samråd med Statens vegvesen slik at 

eventuelle prosjekter utvikles i tråd med vedtatte reguleringsplan for Storsvingen.  
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4.4 Moloen i Seglvik 

Molo og vorr i Seglvik. Foto: L. Brekmoe 

 

Moloen og vorren ble bygd av Statens Havnevesen og ble påbegynt i 1898 og fullført i 1904. 

Byggematerialet var naturstein som ble hentet i Steinavær, 200 nautiske mil unna. Nesten alt av 

arbeidet ble utført for hånd.  

 

På denne tiden var Seglvik et betydelig lokalt fiskevær. I sesongen søkte det fiskere hit fra hele 

kommunen. De brukte nordlandsbåter, og moloen, eller vorren, er ble bygd med henblikk på å sikre 

landingsplass for disse båtene. Senere, da motorbåten overtok, utspilte moloen sin rolle, og det ble 

behov for et nytt havneanlegg.  

 

Moloen og vorren er fortsatt i brukbar stand, men moloen trenger noe reparasjon. De tilhogde 

steinene er fortsatt intakt og kan fortsatt brukes. Vorren, som er en slags brygge for mindre båter, er 

fortsatt i meget god stand.  I 1909 ble den ytterste del av vorren, hvor betongdekket var ødelagt, dekket 

med steinheller, som går tvers over; disse er hentet fra et brudd inne i Kvænangen. 

 

Moloen har i nyere tid blitt betydelig skadet av vinterstormer og det er behov for et større 

restaureringsprosjekt for å sette moloen i stand og forhindre ytterligere forvitring.  
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VERNEVERDI OG TILTAK 

Havna har stor grad av autentisitet. Detaljen med store steinblokker på vorren er relativt sjelden, og 

som helhet har havna estetisk verdi. Moloen og vorren er et godt eksempel på hvordan slike anlegg 

ble bygget rundt forrige århundreskifte. Anlegget forteller en historie om driftsformene som tidligere 

rådet på havet., og om den betydningen Seglvik, som i dag er en utkantsbygd, hadde. Havnene og 

moloene var selve bærebjelken for fiske langs kysten, og disse var ofte de eneste investeringene som 

staten gjorde i utkantområdene 

 

Kvænangen kommune overtok vorren og moloen fra Kystverket i 2009. Det er opprettet et fond for 

restaureringen av moloen, men en fullfinansiering av restaureringsarbeidet er per dags dato ikke 

sikret.  

 

Seglvik molo og vorr reguleres til hensynssone c) ved rullering av arealplanen og legges inn i Askeladden 

som et kommunalt listeført kulturminne. 

 

4.5 Krigsminner 
 

De første tyske troppene kom til Kvænangen sommeren 1940. Hovedformålet med styrkene som var 

utplassert i Kvænangen var å hindre innseiling og ilandsetting langs fjorden, i tillegg til forsvar av den 

viktige riksvei 50. Utbedring av kommunikasjon og ferdselsårer var en av de store oppgavene som 

møtte okkupasjonsmakten i Kvænangen, og en av de første oppgavene var å etablere fergeleie i 

Sørstraumen. Dette ble senere erstattet med veien som ble bygd rundt Kvænangsbotn. Alt 

byggearbeide medførte både tvangsarbeide for lokalbefolkningen, men også at et relativt høyt antall 

fangeleire ble lagt til Kvænangen. Det ble også etablert tre kystbatteri i kommunen som skulle stå for 

forsvaret av de indre delene av Kvænangen. Disse ble lagt til Storeng, Nordstraumen og Rakkenes.  

 

Det er et stort antall krigsminner i kommunen som i varierende grad er bevart. Dels ble mye ødelagt 

av tyskerne selv under tilbaketrekkinga, dels har noe blitt sprengt og fylt igjen i etterkrigstid. I dag er 

den største trusselen mot krigsminner, som for øvrige kulturminner, gjengroing.  

 

  

Ved enden av Ut i Nord-stien opp 

Sørstraumdalen ligger restene av en 

tysk leir som ble anlagt høsten 1944. 

Her finnes godt bevarte tufter fra 

finérhytter så vel som brakker, i 

tillegg til en rekke ovner. Foto: L. 

Brekmoe 
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I tillegg til de utvalgte krigsminnene som er definert som verneverdige i kulturminneplanen, er det i 

forbindelse med planarbeidet registrert krigsminner i Dingalbukta, på Vassnes, i Sørstraumdalen, på 

Rakkenes og Storeng. Disse legges inn i Kulturminnesøk. Tre av disse lokalitetene ligger langs Ut i Nord-

stier, og vil enkelt kunne inkorporeres i en digital formidling av kulturminner langs disse stiene.  

 

VEISKARET FANGELEIR 

I august 1942 ble 400 norske fanger sendt fra Grini til fangeleire på Kvænangsfjellet for å bygge 

tretunneler og snøskjermer for å sikre at fjellovergangen forble åpen vinteren gjennom. Vinteren 

1941/42 hadde tyskerne hatt store problemer med snørydding. Når fjellovergangen var stengt var 

landet, da som nå, delt i to, og transport til sjøs ble ansett som risikabelt grunnet faren for angrep fra 

de allierte.  

 

Det ble satt opp en fangeleir like nord for kommunegrensa mellom Nordreisa og Kvænangen. Denne 

fangeleiren er den mest kjente av fangeleire for norske fanger i Kvænangen, blant annet fordi maleren 

Per Krogh satt i fangenskap her og dokumenterte livet i leiren både gjennom memoarer og tegninger. 

I dag er det imidlertid ingen spor igjen etter fangeleiren.  

160 av de norske fangene ble satt i land i Badderen og fraktet opp på Baddereidet, hvor de ble satt i 

fangeleiren i Veiskaret. Blant fangene var 14 lærere fra Rogaland som hadde motsatt seg medlemskap 

i NS, omlag 20 avisfolk fra Rogaland og omlag 30 norske jøder. Fangene satt i Veiskaret frem til 10. 

november 1942, da de ble fraktet sørover igjen. Lokalbefolkningen i Kvænangen bidro sterkt til at det 

gikk bra med fangene som satt i leiren ved å gi fisk og mat til fangene. Etter at de norske fangene ble 

sendt tilbake til Grini, ble tyske straffefanger som hadde jobbet med RV50 i Kvænangsbotn overført 

fra en fangeleir i ved Perten i Kjækan til Veiskaret.  

 

Fangeleiren 

Tyskerne hadde tatt over Vegvesenets brøytestasjon som ligger på østsiden av E6 i 1941, men 

Vegvesenet fikk beholde verkstedbygget. På denne siden av veien ligger tuftene etter et administrativt 

bygg, et verksted, en smie, oljelager og garasje. Det lå også en tømmerhytte på tomta. I bakkekantene 

omkring anlegget ser man fremdeles skytterstillinger ment til bruk i nærforsvar ved eventuelle anlegg. 
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Tuft etter administrasjonsbygg. Foto: L. Brekmoe Tuftene etter en av brakkene i fangeleiren. Foto: 
L. Brekmoe 

Selve fangeleiren lå på vestsiden av veien. Disse bestod dels av brakker som var hentet fra de 

nedlagte Middavarre gruver i Burfjorddalen som er omtalt tidligere i kulturminneplanen. I alt ble det 

bygd fire brakker av lokale arbeidere utkommandert til arbeid under Organisation Todt. To av de fire 

brakkene var fangebrakker, rundt disse ble det satt opp et piggtrådgjerde. De to andre brakkene var 

forbeholdt tyske vaktmannskaper og Organisation Todt.  

 

VERNEVERDI OG TILTAK 

Krigsminnene på Baddereidet forteller en viktig historie om motstandskamp og norske fangers 

skjebne under 2. verdenskrig. Oppholdet til fangene er godt dokumentert gjennom bokutgivelser, 

intervjuer, artikler og radioprogram. Området er lett tilgjengelig med parkering og formidling på 

stedet gjennom et skilt satt opp av i forbindelse med prosjektet Krigsminnelandskap Troms.  

 

Tuftene er godt bevarte og gjengroingen i området begrenset. Tiltak i området utover en eventuell 

videreutvikling av formidling er ikke nødvendig.  

 

Området defineres som hensynssone c) ved rullering av arealplanen og legges inn som kommunalt 

listeført kulturminne i Askeladden.  

 

KYSTBATTERI, NORDSTRAUMEN/LAVOLLEN 

Allerede fra invasjonen av Norge den 09. april 1940 ble en befestning av kystområdene og utbygning 

av kystartilleriet i Norge prioritert. I 1941 beordret Adolf Hitler bygging av Atlanterhavsvollen, et 

2.685km langt forsvarsverk som strakk seg fra Frankrike via Belgia, Nederland og Danmark, videre 

nordover langs kysten gjennom Norge. Forsvarslinja besto av flere hundre kystbatteri (kystfort) som 

skulle stoppe en eventuell alliert invasjon, og et viktig ledd i denne linja var “Festung Norwegen”. På 

det meste fantes det over 300 kystbatterier i Norge. 

 

HKB 37/971 Nordströmmen tilhørte Artillerigrupep Alta, og sorterte inn under Artilleriregiment 971. 

Hensikten med befestningene i Kvænangen var å hindre allierte muligheten til å ta seg langs Rv 50 

(nå E6) til Alta, i tillegg til å bevokte innseilingen inn Kvænangsfjorden. Batteriet dannet en indre 

forsvarslinje sammen med batteriene på Storeng og Rakkenes bak kystbatteriet på Engnes på 

Skjervøy.   
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Tyskerne fjernet selv store deler av kystbatteriene og utstyret når de trakk seg tilbake fra området i 
januar 1945. I dag fremstår de fleste krigsminnene derfor som groper og grøfter i terrenget, dette 
gjelder særlig i de områdene hvor det ble benyttet lite betong i konstruksjonen.  Foto: L. Brekmoe 
 

 

Batteriet var sannsynligvis ikke av de mest betydningsfulle i «Festung Norwegen», etter den 

sparsomme befestningsinnsatsen å dømme. Det er brukt lite betong og det ser ut som mesteparten av 

dekningsrom og løpeganger har vært tømmerforsterket.  

Det er sprikende kilder til hva hovedskytsene til batteriet besto av. Etterretningsrapporter fra 1943 

tilsa 6 stk. 105mm kanoner fordelt på to batterier. Lokaliteten strekker seg fra dagens E6 og består 

blant annet av rester etter artilleristillinger, skyttergraver, dekningsrom og forlegningsbrakker. 

Batteriet ble evakuert i januar 1945. 

VERDIVURDERING OG TILTAK 

I Kvænangen har det vært militært viktigere kystbatteri, men HKB 37/971 Nordströmmen ligger i et 

område hvor det allerede finnes tilrettelegginger for formidling, blant annet gjennom gammene 

Naavuona siida, og de bevarte krigsminnene er representative for type krigsminner man finner ved 

kystbatterier.  

 

Batteriet forteller en viktig historie om «Festung Norwegen» og betydningen av RV50 (dagens E6) for 

tyskerne. Batteriet må først og fremst sies å ha en lokal betydning da det regionalt finnes flere langt 

bedre bevarte kystbatterier i Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord kommuner.  
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Krigsminnene på selve neset er godt synlige, men sporene etter forlegningen ligger i et område som i 

dag preges av sterk gjengroing. Dersom disse skal gjøres tilgjengelig for formidling, er det nødvendig 

med rydding av skog og vegetasjon. Det vil også være nødvendig med en detaljregistrering av 

området for å få en fullstendig oversikt over krigsminnene.  

 

Tiltak: 

 Et avgrenset område på Olgolaneset reguleres til hensynssone c) ved neste rullering av 

arealplanen på bakgrunnen av krigsminner. Dette må komme i etterkant av en 

detaljregistrering av krigsminnene.  

 Det utarbeides en formidlingsplan i samarbeid med Gammene Navuona Siida AL og Nord-

Troms museum som inkluderer både den sjøsamiske historien og krigshistorien, som museet 

har et ansvar for å forvalte.  

 

EVAKUERINGAS MINNER 

Da ordren om å evakuere nådde Kvænangsværingene i november 1944, valgte flere hundre mennesker 

å unndra seg evakueringa ved å gjemme seg i gammer og huler. De aller fleste trodde krigen snart 

skulle være over og at oppholdet hjemmefra skulle bli relativt kortvarig. Totalt var det folk, i kortere 

og lengre perioder, på 29 ulike steder i Kvænangen, i indre deler av fjorden, på øyene Skorpa og Spildra 

og i Kvænangsbotn. Totalt kan det være så mange som 300 mennesker som unndro seg evakueringa, 

men flere ble oppdaget og ble sendt fra Kvænangen ved senere anledninger. Skjebnen til disse 

menneskene og stedene de gjemte seg er grundig beskrevet i Jan Isaksens bok «Krigsminner i 

Kvænangen». Noen av disse stedene har også blitt registrert og kartfestet.  

 

 

På Øra under Jøkelfjordbreen gjemte det seg bortimot 70 mennesker. Tyskerne hadde stor respekt for 
breen på grunn av faren for kalving, og kom derfor ikke inn Isfjorden. De som holdt til her ble oppdaget 
i januar 1945 og evakuert sørover. Like etter kalvet isen og knuste boplassene de hadde brukt  
Foto: L. Brekmoe 
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De fleste stedene folk gjemte seg ligger, naturlig nok, vanskelig tilgjengelig. Dette gjelder blant annet 

Steinneshula på Skorpa og Tauselvhula innenfor Seglvik. I Jøkelfjord gjemte folk seg på flere steder, 

blant annet i Innervika og på Øra og ved Tennsteinen under Jøkelfjordbreen.   

 

Denne hula som ligger opp mot Vardkammen i Jøkelfjord var gjemmested for Anne og Lasse Boberg og 
deres tre barn. For å komme ned i hula måtte man klatre ned en stige. Stedet var ikke egnet for 
opphold over tid, og de flyttet senere over fjorden til Tverrfjorden, hvor andre hadde gjemt seg. Foto: L. 
Brekmoe. 

 

Tausselvhula innenfor Seglvik er en vanskelig tilgjengelig lokalitet som bare kan nås sjøveien. I hula, 

som er over hundre meter dyp, gjemte det deg 25 mennesker fra november til midten av desember 

1944. De bygde hytter inne i selve hula som de bodde i. Det val alltid noen som holdt vakt ved å 

gjemme seg bak den markante steinen som står foran huleinngangen. Foto: L. Brekmoe 
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VERDIVURDERING OG TILTAK 

 

Evakueringa og fortellingene til de som gjemte seg bort er noen av de viktigste fortellingene vi har fra 

krigen. De fleste av disse fortellingene er knyttet til lokaliteter der alle fysiske spor i dag er borte, eller 

de er knyttet til geologiske formasjoner som huler og hellere. Deres verneverdi ligger først og fremst i 

historiene til de som gjemte seg, og det vurderes som liten sjanse for at disse stedene skal gå tapt 

gjennom utbygging eller lignende aktiviteter. Den største trusselen mot evakueringas minner må 

derfor sies å være glemsel.  

 

Det foreslås at det inngås et samarbeid med Nord-Troms museum for å sørge for at disse fortellingene 

formidles digitalt og gjerne gjennom stedfesting til kart. 

 

4.6 Gjenreisningsbebyggelse  

 

Gjenreisinga har med rette blitt kalt et hamskifte i Nord-Troms. Over århundrer hadde bebyggelsen i 

Kvænangen utviklet seg organisk, i møtet mellom norske, kvenske og samiske byggeskikker. Med 

nedbrenninga mot slutten av krigen, gikk disse uttrykkene for mangfold og kultur tapt, og ble 

erstattet med en arkitektur som fokuserte på rasjonalitet, funksjonalitet og ensretting.  

 

Like etter at krigen var over, begynte planlegginga av gjenreisinga av Nord-Troms og Finnmark. 

Gjenreisninga ble sett på som en av de viktigste nasjonale oppgavene etter krigen. Det overordnete 

ansvar for byggevirksomheten lå hos Finnmarkskontoret, mens det ble opprettet arkitektkontor i 

distriktene som sammen med byggekontor i kommunene bistod befolkningen i gjenreisninga.  

 

Med gjenreisninga ønsket myndighetene å modernisere bebyggelsen i nord, særlig gjaldt dette 

bolighusene. Det ble derfor utviklet typetegninger ved arkitektkontorene som tilsvarte en definert 

standard, og disse typetegningene er en stor del av årsaken til at gjenreisningsbebyggelsen fremstår 

som ensartet. 

 

Endringer i tegninger måte søkes godkjent av arkitektene og det ble gjennomført nøye kontroller av 

ferdigstilte hus. For folket i Nord-Troms og Finnmark, som alltid hadde vært vant til å klare seg selv, 

var det vanskelig å forholde seg til arkitekters og myndigheters inngripen i hvordan hjemmene deres 

skulle utformes. I Kvænangen kommune ble det oppført omlag 650 bygninger i forbindelse med 

gjenreisninga (1945-1960). Dette tallet inkluderer også offentlige bygg. Arkivet for gjenreisninga i 

Kvænangen befinner seg ved Interkommunalt Arkiv Tjeneste (IKAT) i Tromsø, hvor det er mulig å 

studere mappene til de ulike bygningene.  

 

Gjenreisningsbebyggelsen forteller dels en viktig historie om arkitektur og bebyggelse i en gitt epoke i 

vår historie, men den representerer også på mange måter den endelige fornorskninga av samer og 

kvener i området. Gjennom typetegninger utformet av myndighetene og en stor grad av ensretting, 

forsvant også uttrykkene for kultur og identitet som tidligere tiders bygninger hadde representert. 
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I dag har de aller fleste gjenreisingshus som fortsatt er i bruk blitt modernisert, ofte med påbygg. På 

1990-tallet gjennomført Riksantikvaren en registrering og verning av bygninger fra 1900-tallet som 

ble ansett som representative for ulike byggestiler. Gjennom dette arbeidet ble gjenreisningsgårdene 

på Niemenaikku i Kvænangsbotn og Slettnes i Jøkelfjord vedtaksfredet. Som vedtaksfredete 

bygninger er både Slettnes og Niemenaikku under Riksantikvarens forvaltningsansvar. Etter tidligere 

å ha vært anlegg under Nord-Troms museum, er både Slettnes og Niemenaikku i dag i privat eie.  

 

 

Bygninger som ble ødelagt i Kvænangen  

under nedbrenningen: 

 

454 våningshus 

392 fjøsbygninger 

216 sjøhus/naust 

31 pakkhus/brygger 

16 kaier 

9 sagbruk 

6 skoler 

5 offentlige badstuer 

3 bedehus 

8 nothjeller 

7 forretninger 

8 kombinerte forretninger og fiskebruk 

1 fiskebruk 

1112 andre småhus 

 

 

Bygninger som ikke var brent: 

 

Hytte ved revefarm, Rødøya 

Mannskarvika - bebyggelse inkl. 3 boliger 

Djupanvika - bebyggelse 

Prestla - bolighus skadet, ikke nedbrent 

Kirka på Skorpa 

Rødberg, bolighus og fjøs 

Gærbet, tømmerkoie 

Limpa, tømmerkoie 

Dalstuene, to tømmerkoier 

Niemenaikku, tømmerkoie 
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GJENREISNINGA PÅ SKORPA-NØKLAN 

 

I forbindelse med forvaltningsplan for Skorpa-Nøklan landskapsvernområde ble det gjennomført en 

registrering av gjenreisningsbebyggelsen på begge øyene. Både Sametinget og Troms fylkeskommune 

konkluderte med at alle stående bygninger fra før 1960 på øyene bør defineres som verneverdige: 

 

«Bygningene defineres som typiske gjenreisningshus og fremstår som lite endret etter 

oppføringstidspunktet. Gårdstunet består typisk av ei båtstø, et naust og ganspill nede ved sjøen. 

Selve tunet består av våningshus, fjøs og et eller flere uthus. Sommerfjøs er plassert ved 

utmarksgjerdet og det finnes også melkekjølere og brønner.» 

 

På de fleste gårdene har bygningene vært i bruk til fritidsformål etter fraflyttinga. Dette gelder i 

hovedsak våningshusene, men også enkelte fjøsbygninger. Våningshus er i relativt god stand, men 

fjøsbygninger og uthus generelt er i dårlig stand.  

 

Totalt ble det registrert 17 gjenreisningsgårder med én eller flere bygninger. 

 

 

Bolighus av typetegning C20 og fjøs av type U3 på Amorsletta, Skorpa. Typetegningene omfattet også 

uthus og fjøsbygninger. Den mest brukte typen var U3, som vises på bildene fra Amorsletta og 

Skjærnes, Skorpa. Fjøset var beregnet å passe til tre kyr, en hest og en del sauer, som var et 

gjennomsnittlig husdyrhold i Nord-Troms og Finnmark på denne tiden.  Foto: André Nilsen, Sametinget 

 

VERNEVERDI OG TILTAK 
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I 2004 ble øyene Skorpa og Nøklan i tillegg til de to holmene Høyholman vernet som Skorpa-Nøklan 

landskapsvernområde. Bebyggelsen på både Skorpa og Nøklan ansees å ha høy verdi som 

representanter for den karakteristiske gjenreisningsbebyggelsen i Nord-Troms og Finnmark.  

 

I forbindelse med Troms fylkeskommunes registreringer på Skorpa og Nøklan og Skorpa-Nøklan 

Landskapsvernområde ble alle stående bygninger fra før 1960 definert som verneverdige. 

Både Skorpa og Nøklan inngår i KULA-landskapet (kulturlandskap av nasjonal interesse) i Kvænangen 

kommune og er av Troms fylkeskommune foreslått som hensynssone c) i kommuneplanen.  

 

Anbefalingene fra Troms fylkeskommune er at vedlikehold av alle bygninger skjer etter antikvariske 

retningslinjer. Det anbefales omdisponering av eksisterende bygg fremfor nybygg eller hyttebygging. 

Noen steder anbefales gjenoppbygging på eksisterende murer med tilpassede bygninger. Med 

unntak av området Småsletta - Smånessan anbefales ikke nyoppføringer av bygninger der det ikke 

har stått bygninger tidligere.  

 

Forslag til tiltak: 

 

Ved oppretting av hensynssone c) i kommuneplanen inkluderes retningslinjer for bevaringen av 

gjenreisningsbebyggelsen jf. anbefalingene fra Troms fylkeskommune.  

 

Stiftelsen Norsk Kulturarvs prosjekt med fokus på fjøsbygninger, som er initiert av Kåfjord kommune, 

følges opp av Kvænangen kommune, særlig med tanke på informasjonsdeling med eier av relevante 

bygninger.  

 

Informasjon om vedlikehold av gjenreisningshus blir gjort tilgjengelig via kommunens nettsider, 

deriblant SINTEFs rapport om gjenreisningshus i Nord (2018). 

 

4.7 Gruvedrift 
Allerede i 1743 ble det rapportert om malmforekomster i Kvænangen, men det skulle ta nærmere 

100 år før disse funnene resulterte i næringsrettet gruvedrift. Industriforetaket Quenangen Mining 

Association ble opprettet av engelskmannen John Rice Crowe sammen med kjøpmenn fra 

Hammerfest og Tromsø.  

 

Den første gruven, Edwards Gruve, lå ved Kjækanelva noen kilometer fra selve Kjækan. I Kjækan ble 

det oppført utskipningskai, lager og boliger, og etter hvert fantes det både krambod og skole. 

Malmen i Kjækan var rik, men lå svært ujevnt i fjellet. I tillegg bød transport- og fraktmulighetene på 

utfordringer og høye kostnader. Nedgang i malmforekomstene og usikre konjunkturer utover 1860- 

og 1870-tallet førte til at gruvene i Kjækan ble nedlagt i 1878.  

 

I 1903 kom gruvedriften i Kvænangen under A/S Sulitjelma noe som førte til stor virksomhet av 

skjerping og bygging, særlig ved handelsstedet Badderen hvor det ble bygget landkai og 

direktørbolig. Fra Badderen ble det anlagt vei og telefonledning, og ved Cedars gruve ble det bygd 
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ingeniørbolig, stigerbolig, kontorbygning og maskinhus. I 1904 var det 76 ansatte, men allerede året 

etter ble feltet oppgitt og frem til 1909 bestod driften av nedfrakt av malm og begrensete 

undersøkelser. Driften ble nedlagt som ulønnsom i 1910.  

 

Omtrent på samme tid som det ble stans i gruvedriften i Badderen, ble det igangsatt drift i 

Middavarre. Kobberfunn i området ble gjort av en fastboende oppsitter i Kvænangen som var på 

bjørnejakt i 1901. I 1906 ble det igangsatt drift ved A/S Nedre Middavarre Kobberfelter og i perioden 

1909 - 1920 var det periodevis arbeidet i feltet med 2 til seks menn. I 1937 tok aktiviteten seg 

betraktelig opp og det ble brutt ut 4000 tonn jernmalm. I prøvedriftsperioden i 1938 var 58 menn 

sysselsatt i gruvene.  

 

På grunn av tidsbegrensninger ble det ikke gjennomført befaringer av gruveområdene over Kjækan 

og Badderen i forbindelse med kulturminneplanen.  

 

Det ble imidlertid gjennomført befaringer på Middavarre i Burfjorddalen. Middavarre ble befart 

sommeren 2018 og det ble påtruffet en svært stor mengde kulturminner tilknyttet gruvedriften fra 

1930-tallet spesielt.  

 

Gruvedrifta representerer en spennende tid med store omveltninger for bygdesamfunnene i 

Kvænangen. Det førte til seg en relativt stor arbeidsinnvandring, og når gruvene ble nedlagt, slo en 

rekke av arbeiderne og deres familier seg ned i Kvænangen for godt. I tillegg medførte det stor 

utbyggingsaktivitet i Kjækan og Badderen, blant annet. For mange av de som arbeidet i, eller i 

tilknytning til gruvene, var dette det første møtet med lønnet arbeid. Det er viktig at denne historien 

bevares for fremtidige generasjoner.  

 

Her presenteres et representativt utvalg av kulturminnene som ble registrert i 2018, en detaljert 

oversikt over enkeltminner foreligger i kart og tabell i planens vedlegg. I hele området ligger det en 

rekke andre kulturminner og gjenstander, en detaljregistrering av området for å skaffe en skikkelig 

oversikt over omfanget er nødvendig.  

VEIANLEGG 

Veien ble anlagt i 1938 og er fremdeles svært godt bevart, særlig opp til Storskjæringa. Fra 

Storskjæringa og opp på fjellet er veien noe smalere, men fremdeles i god stand. Veien er stedvis 

bygget opp med flate heller. 
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Utsyn ned mot Storskjæringa på vei opp mot Middavarre. Veianlegget går helt ned til Kvænangselva og 

er svært godt bevart.  Foto: L. Brekmoe.  

TUFTER 

Det ble registrert en rekke tufter tilknyttet gruvedrifta. De først ligger på nordsiden av Storelva, rett 

før veien krysser elva innerst i Burfjorddalen. Den ene av tuftene her er etter direktørboligen på 

sørsiden av veien. mens det også ble registrert to mindre tufter på nordsiden av vegen som kan være 

fra driftsbygninger. Området preges av gjengroing, men grunnmurene, som er av betong, er godt 

synlige. 

Tufter etter brakker til gruvearbeiderne ble registrert på to ulike lokaliteter; den ene i nærheten av 

Kula, hvor det også ble registrert flere gruvesjakter. De andre brakketuftene lå oppe ved 

Storskjæringa, hvor det ble registrert totalt 2 større brakketufter og en mindre bygning. Felles 

brakketuftene er at de har grunnmurer av stein og nedgravd jordkjeller med steinvegger i tufta. 

Brakkene er rektangulære i formen og måler omlag 15m x 8m.  

 

  
Tuft etter brakkebolig i nærheten av Kula. Disse 
ble tatt ned og flyttet til fangeleiren på 
Baddereidet. Foto: L. Brekmoe 

Direktørboligen preges av gjengroing og relativt 
store bjørketrær har vokst opp inne i selve tufta. 
Foto: L. Brekmoe 
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STOLLER OG GRUVESJAKTER 

Både ved Kula, Storskjæringa og oppe på Middavarre ble det registrert flere gruvesjakter av varierende 

dybde. Flere av disse er dagbrudd, det vil si at bruddene er under åpen himmel, men det ble også 

registrert en rekke dypere stoller. 

 

 

  
De aller fleste gruvesjaktene og stollene er i dag fylt med vann. Foto: L. Brekmoe 
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Hele området preges av de karakteristiske gråbergtippene. Foto: L. Brekmoe 

 

VERNEVERDI OG TILTAK 

Gruvedrifta har hatt stor betydning for Kvænangens historie og er en viktig del av vår industrihistorie.  

Grunnet mengden kulturminner og kravet til ressurser og økonomi i forbindelse med fysiske 

tilrettelegginger og sikringer, er ikke dette et realistisk mål for kommunen.  

Man kan imidlertid nå mange gjennom en digital formidlingsplattform, for eksempel i samarbeid med 

Nord-Troms museum. Det kan også være hensiktsmessig å søke samarbeid om prosjekter som tar for 

seg spor etter gruvedrifta sammen med øvrige kommuner som har samme typer kulturminner, så som 

Nordreisa, Kåfjord og Alta.  

 

Publikum må imidlertid gjøres oppmerksomme på at ferdsel skjer på eget ansvar da mange av stollene 

og gruvesjaktene er usikrete og dermed farlige dersom man er uforsiktig.  

 

Området rundt Storskjæringen har størst verneverdi av kulturminnene i Middavarre og et mindre, 

representativt utvalg av kulturminnene her foreslås definert kommunalt listeført.  
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4.8 Kirkestedet Skorpa 

 

Skorpa kirke og kirkegård. Foto: Olav Austlid, Troms fylkeskommune 

 

 

SKORPA KIRKE 

Skorpa ble trolig etablert som kirkested i forbindelse med Thomas von Westens misjonsreiser som 

fant sted i tidsrommet 1716-1718. Thomas von Westen delte inn aktuelle områder i misjonsdistrikter 

og etablerte kirker og kirkegårder over hele Finnmark og Nord-Troms. Årsaken til at man tror det har 

blitt anlagt en kirke på Skorpa er at det har eksistert en alterbok merket «Skorpens kirke tilhørende» 

som er trykket i København i 1783. Denne alterboken er dermed datert før det første kjente kapellet 

ble bygget i 1795.  

 

Sistnevnte kapell lå under sognekirken på Skjervøy og ble innviet av sogneprest Angell i 1806. Det er 

usikkert hvor dette kapellet lå plassert, men trolig lå det i nærheten, eller på samme sted, som 

dagens kirke. Kapellet blir beskrevet som en tømmerbygning «blot en stue med et kammer til brug 

for presten, når han oppholdt sig der, 4 gange om året».   

 

Tømmeret ble gjenbrukt under konstruksjonen av Skorpa kirke som ble innviet i 1850 i Vågen. Skorpa 

kirke var Kvænangen kommunes hovedkirke frem til Sekkemo kapell ble innviet i 1956. Foruten kirka, 

ble Skorpa fullstendig nedbrent under 2. verdenskrig. Med nedbrenningen forsvant også de som var 

bevart av de gamle kirkestuene som ble brukt av Kvænangsværinger under kirkehelger. 

 

Skorpa kirke er ei tømret langkirke med omlag 200 sitteplasser. Utvendig er kirken panelt med reist 

panel. Som nevnt over ble det brukt endel tømmer fra det gamle kapellet på Skorpa. Det er ikke kjent 

hvem som var arkitekt til kirken. Opprinnelig hadde kirken torvtak. Dette ble skiftet ut med skifer 

under en større restaurering i årene 1881-1893. En større reparasjon ble foretatt i 1938 med legging 

av nytt golv og nye kirkebenker.  
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Altertavla er et hvitt kors mot sort bakgrunn som stammer fra restaureringen mellom 1881 og 1893. 

Orgelet i kirka ble innkjøpt fra Rotsund kapell i 1960.  

 

Skorpa kirke blir holdt ved like av Kvænangen kommune ved kirkevergen. Kirkevergen besørger også 

slått rundt kirka i forbindelse med årlig sommergudstjeneste. 

 

KIRKEGÅRDER 

Totalt er det registrert fem kirkegårder på øya. To av disse er i hovedsak basert på muntlige 

overleveringer.  

 

På 1930-tallet skal det ha blitt pløyd opp hodeskaller på sletta nedenfor Skaret i Vågen. Det fortelles 

også om en gravplass «nede ved stranden fra karelenes tid», muligens i området kirka ligger i dag. 

Fra handelshuset i Vågen og oppover snakkes det også om en annen kirkegård, muligens tilknyttet 

kapellet på slutten av 1700-tallet.  

 

KIRKEGÅRDEN VED SKORPA KIRKE 

Kirkegården rundt kirka skal ha vært i bruk i perioden 1853 til 1964. Kirkegården er uklart avgrenset 

med synlige søkk og forsenkninger i terrenget utenfor de synlige gravene med gravmarkører.   

 

KIRKEGÅRDSVIKA 

Kirkegården i Kirkegårdsvika var i bruk i årene 1886-1932. Det var stort sett folk fra Kvænangen som 

ble gravlagt her, men også noen fra Nordreisa og Skjervøy. Kirkegården er karakteristisk for sin tid. 

Den er omgitt av stakittgjerde og har en stor andel lokalt utformede gravminner i tre og skifer. I 

tillegg til frittstående graver som er organisert rekkevis, finnes det et familiegravsted for Giæver-

familien fra Alteidet. Familiegravstedet er avgrenset med et gjerde bestående av runde trestolper og 

tre rader rundjern 
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Gravmarkør av stein på kirkegården i Kirkegårdsvika. Foto: L. Brekmoe 

Kirkegården har inntil nylig vært preget av gjengroing med tilgroing av krattskog og trær, i tillegg til 

høyreist grunnvegetasjon sommerstid. Dette har blitt betraktelig forbedret gjennom Fylkesmannen i 

Troms sitt skjøtselsprosjekt der en god del av krattskogen har blitt fjernet og grunnvegetasjonen 

fjernet. 

 
Kirkegårdsvika sett fra sjøsiden. Foto: L Brekmoe 
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SKORPA NYE KIRKEGÅRD 

I 1933 ble det opprettet en kirkegård ved Vågehalsen, ved veien som går over øya. Det gamle likhuset 

fra Kirkegårdsvika ble flyttet til denne kirkegården, og et nytt hus, som fremdeles står, ble bygget like 

etter krigen. Denne kirkegården har vært i bruk helt frem til nyere tid for begravelser av mennesker 

med tilknytning til Skorpa. 

 
Skorpa nye kirkegård ved Vågehalsen. Foto: L. Brekmoe 
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VERNEVERDI OG TILTAK 

Skorpa kirke er ett av få bygg som stod igjen etter nedbrenninga, og er i tillegg en viktig markør for 

betydningen av kirke- og handelsstedet Skorpa før krigen.  

 

Kirkegårdene har gravmarkører som viser en stor variasjon med hensyn til både materialvalg og 

utforming. Kirkegårdene og gravmarkørene reflekterer tidligere samfunn, sosial status og lokale 

tradisjoner. Kirkegårdene er automatisk fredete samiske kulturminner.  

 

Skorpa er definert som del av KULA-landskapet for Kvænangen kommune (Kulturhistoriske landskap 

av nasjonal interesse). KULA-landskapet i Kvænangen er definert til øyene Spildra, Skorpa og Nøklan 

og er foreslått definert som hensynssone c) i kommuneplanen på grunn av sin kulturhistoriske verdi. 

Skorpa er også del av Skorpa-Nøklan Landskapsvernområde, hvor kulturminner og  

kulturlandskap inngår i forvaltningen. Skorpa kirke er en listeført kirke, og er dermed definert som 

verneverdig, men ikke fredet.  

 

Forslag til tiltak som overføres Handlingsprogram: 

 

 Informasjon som har blitt innsamlet i forbindelse med arbeidet med kulturminneplanen 

oversendes Landskapsvernområdestyret for Skorpa-Nøklan for inkludering i deres 

formidlingsarbeid.  

 

 Det gjøres en tilstandsvurdering av Skorpa kirke for å undersøke behovet for vedlikehold av 

bygget og kostnader tilknyttet dette.  
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Kvænangen kommune 

GÁRGU 8, 9161 BURFJORD  

Telefon 77 77 88 00  

www.kvanangen.kommune.no 



VEDTATT ??.??.??
PS ??/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunedelplan for kulturminner
Vedlegg 1 - Handlingsprogram

2019

KVÆNANGEN KOMMUNE     
GÁRGU 8, 9161 BURFJORD



Informasjon om handlingsprogrammet 
Kommunedelplanen for kulturminner skal benyttes som et informasjons- og styringsverktøy. 

Kommunedelplan skal sees i sammenheng med Kommuneplanens samfunns- og arealdel, 

Kystsoneplan, og andre kommunedelplaner for kommunen. 

Gjennom drøftinger og behovsanalyser utdypet i hoveddokumentet legges grunnlaget for et 4-årig 

handlingsprogram. Her gjøres konkrete prioriteringer vedrørende skjøtsel, rehabilitering og andre 

tiltak for kulturminner i Kvænangen kommune. Handlingsprogrammet inneholder en prioritert liste 

over tiltak med kortsiktige behov og finansiering tilknyttet disse og en liste over tiltak som på sikt 

ønskes utviklet, sistnevnte er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.  

Handlingsprogrammet skal revideres årlig, og ta utgangspunkt i tiltakene som fremgår av 

kommunedelplanens handlingsprogram for kulturminner. Vesentlige endringer i kommunedelplanens 

hoveddokument skal legges til hovedrullering hvert 4. år. 

Tabellen er en foreslått finansieringsplan, ikke endelige offentlige bevilgning. Kommunale tildelinger 

vil være avhengige av kommunens vedtatte årsbudsjett og økonomiplan. 

 

 

 



1 Tiltak og finansiering 
K = Kommunale midler og P = Private midler 

(Alle beløp i 1000 kr) 

 

1.1 Kortsiktige behov for skjøtsel, rehabilitering og andre tiltak i 2019 - 2022 
Nr Tiltak Lokalitet Prosjekteier Kommentar 

1 
Alle registrerte kulturminner føres inn i Askeladden som kommunalt 
listeførte kulturminner 

 Kommunen 
Gjennomføres av konsulent Lise Brekmoe med en gang 
kommunedelplan er vedtatt i Kommunestyret. 

2 Fornyelse av bruksavtale for gammene 
Olgola/ 
Nordstraumneset 

Kommunen/ 
Gammene Navuona 
Siida AL 

 

3 Vannsaga  – Utarbeide skjøtsels-, drift- og formidlingsplan Navit  
Det må prioriteres å sette av midler til utarbeidelse snarest. 
Ansvars- og eierforhold må avtalefestes! 

4 Vannsaga – Skjøtsels- og driftsmidler Navit  
Det står ca. 45 000,- på et fond tiltenkt arbeid med saga. 
Behov for midler til skjøtsel og drift i fremtiden vil komme 
frem i en skjøtsels-, drift og formidlingsplan. 

 

Finansieringsplan for kortsiktige tiltak 
2019 2020 2021 2022 

Tiltak Lokalitet Total øk 
K P K P K P K P 

Alle registrerte kulturminner føres inn i Askeladden som kommunalt 
listeførte kulturminner  - - - - - - - - - 

Fornyelse av bruksavtale for gammene  - - - - - - - - - 

Vannsaga -  Utarbeide skjøtsels-, drift- og formidlingsplan Navit 99 - - 99 - - - - - 

Vannsaga – Skjøtsels- og driftsmidler Navit 45 20 - 25 - 
Se resultat av 

plan for skjøtsel 
og drift. 

Se resultat av 
plan for skjøtsel 

og drift. 
Sum  - - - - - - - - 

 



1.2 Langsiktige behov for skjøtsel, rehabilitering og andre tiltak i 2019 - 2030 
Tiltak Lokalitet Prosjekteier Kommentar 

Avklare ansvar og organisering av kulturminner som kommunen skal skjøte og 
drifte. Hele kommunen Kommunen 

Opprette et styre? (NTRM, kommune og 
interesseorganisasjoner som Qven og sjøsamisk, 
Navuona sami searvi, Historielag , Statskog og 
 Sametinget)  

Vannsaga: Rekonstruering av vanninntak i foss Navit  Tidligere estimert til en kostnad på ca. 100 000,- 
(Se tilstandsrapport fra 2017, saksnr. 16/209-6) 

Vannsaga: Kjerrat- konstruksjon med bolverk og tømmerplatting med opptrekk 
renne Navit  Tidligere estimert til en kostnad på ca. 150 000,- 

(Se tilstandsrapport fra 2017, saksnr. 16/209-6) 

Overbygg til vannsaga Navit  Tidligere estimert til en kostnad på ca. 200 000,- 
(Se tilstandsrapport fra 2017, saksnr. 16/209-6) 

Utarbeide skjøtsels- og drifts- og formidlingsplan for 150 års minnesbauter Seglvik, Kjækan, 
Kvænangsbotn Kommunen  

Etablere avtaler for skjøtselsarbeid og sette av midler til dette i budsjettet Hele kommunen Kommunen  

Detaljregistrere krigsminner Nordstraumen   

Tilstandsvurdering Skorpa kirke  For å kunne identifisere eventuelle behov for 
restaurering og vedlikehold 

Opprette en digital plattform for formidling av evakueringshistorier  Kommunen/Nord-Troms 
museum  

Legge til sti mellom Segelvik og Innervika som del av Ut i Nord turene Segelvik  -Innervika Kommunen/Friluftsrådet  
Overføre kunnskap om kommunens kulturminner langs etablerte Ut i Nord 
turer slik at dette kan inkorporeres i Friluftsrådets turbeskrivelser Hele kommunen Kommunen/Friluftsrådet  

Utarbeide antikvariske retningslinjer for gjenreisningsbebyggelse Skorpa-Nøklan/hele 
kommunen 

Kommunen/Troms 
Fylkeskommune 

Særlig for KULA landskapet Skorpa-Nøklan, men 
kan også etableres som guide for alle eiere av 
gjenreisnings hus. 

Legg inn hensynssone c) i arealplan (KULA-landskap) Skorpa, Nøklan og 
Spildra  Gjennomføres ved første rullering av 

Kommuneplanens arealdel. 

Legg inn hensynssone c) i arealplan (Krigsminner) Olgola/ 
Nordstraumneset  Gjennomføres ved første rullering av 

Kommuneplanens arealdel. 
Legg inn Kulturminner, inklusive utvalgte veier, tufter og tjæremiler som 
hensynssone c) i arealplan 

Kultursti, 
Kvænangsdalen  Gjennomføres ved første rullering av 

Kommuneplanens arealdel. 

Legg inn molo og vorr som hensynssone c) i arealplan Segelvik  Gjennomføres ved første rullering av 
Kommuneplanens arealdel. 

Jobbe for å finne finansiering til rehabilitering av molo og vorr Segelvik   

Samarbeidsprosjekt om Middavarre gruver med nabokommunene Middavarre gruver   

Skilting om ferdsel på eget ansvar Middavarre gruver   



Utarbeide skjøtsels, drifts- og formidlingsplan  Olgola/ 
Nordstraumneset 

Gammene Navuona Siida 
AL/Nord-Troms museum  

    

Utarbeide skjøtselsplan for kulturmiljøet Storsvingen Sametinget/Statens 
vegvesen  

Utarbeide antikvariske retningslinjer Gærbbethytta og 
Limpastua  

Må inneholde retningslinjer for 
vedlikeholdsarbeid og hvordan dette kan ivareta 
antikvariske verdier. 

Overføre innsamlet kunnskap til forvaltningsmyndigheter for 
landskapsvernområdene 

Skorpa, Nøklan og 
Kvænangsbotn Kommunen  

Søknad om vedtaksfredning av Kvænangen skogsstuer hos Riksantikvaren Kvænangen skogsstuer Kommunen Gå i dialog med Statskog og Nord-Troms museum 
for vurdering 

Djupvannshuset   Flyttes til Kvænangsbotn og blir en del av 
Kvæntun 

    

 



 

  



 

 

Kvænangen kommune

GÁRGU 8, 9161 BURFJORD 
Telefon 77 77 88 00  
www.kvanangen.kommune.no



VEDTATT 18.12.18 
PS 91/18 
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KVÆNANGEN KOMMUNE      
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Kart og kulturminnelister
I følgende vedlegg beskrives de utvalgte kulturminnene som skal legges inn som kommunalt listeførte i kulturminne-
databasen Askeladden. 

Definisjonen på kommunalt listeførte kulturminner er som følger:
Kommunalt verneverdige kulturminner eller kulturmiljøer som er på en politisk vedtatt liste over verneverdige kultur-
minner. Både kulturminner som er formelt vernet (ved lov eller forskrift) og kulturminner uten formelt vern kan være 
listeførte. Alle inngrep i slike kulturminner skal avklares med kommunen.

I kartet vises også hvilke kulturminner som er foreslått regulert som hensynssonen c). Dette nevnes spesifikt i tilknyt-
ning til de kulturminnene dette gjelder. 

Alle kulturminner som har blitt registrert legges inn i den åpne kulturminnedatabasen Kulturminnesøk (www.kultur-
minnesok.no) når kommunedelplan for kulturminner er vedtatt. 

På listen forekommer både vernete og nyere tids kulturminner som allerede er registrert i Askeladden. I tillegg er det 
også inkludert en rekke nye registreringer. 

Kartene i vedleggene tar utgangspunkt i feltarbeid og alle registrerte kulturminner i forbindelse med kulturminnepla-
nen, også de som ikke skal listeføres og dermed ikke nevnes spesielt her. Av den grunn er kulturminnene ikke nød-
vendigvis nummerert i rekkefølge på kart og i lister. 

Etter at kulturminnene er lagt inn i henholdsvis kulturminnedatabasen Askeladden (listeførte kulturminner) og Kultur-
minnesøk (for formidling av kulturminner til publikum generelt) vil vedlegget og kart oppdateres slik at det ID-num-
mer fra de ulike databasene som fremkommer av kart og lister. 

For hver lokalitet er det lagt inn et oversiktskart som viser et større landskapsutsnitt, samt ett eller flere detaljkart 
som viser de enkelte kulturminnene. 
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1. Spildra/Spittá
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Kart ID 1: Spildra

Kommentar Askeladden lokalitet 138035

Lokalitetsnavn Silkeberget

Kulturminnetype Urgrav

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra. 

Kart ID 2: Spildra

Kommentar Askeladden lokalitet 68218

Lokalitetsnavn Árahávdi

Kulturminnetype Samisk offersted og sagnsted. 

Tilstand Inngår i kulturminnene langs  
kulturminnesti, Spildra. 

Kart ID 3: Spildra

Kommentar Askeladden lokaliteter: 230643, 56951, 
7764, 230654

Lokalitetsnavn  Oahpášgieddi

Kulturminnetype Tufter etter gårdsanlegg fra omlag 1900

Tilstand Inngår i kulturminnene langs  
kulturminnesti, Spildra. 

Kart ID 4: Spildra

Kommentar Askeladden lokalitet 56950 og 150617

Lokalitetsnavn  Oahpášgieddi

Kulturminnetype Norrøn gravrøys, naust og hellegroper

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.
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Kart ID 5: Spildra

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Guossnáhkáš

Kulturminnetype Tufter etter nedbrenning og fraflyttet 
gjenreisningshus

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.

Kart ID 6: Spildra

Kommentar Askeladden 59970

Lokalitetsnavn Kvernberget

Kulturminnetype Steinaldertufter

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.

Kart ID 7: Spildra

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Skaga

Kulturminnetype Kjerrevei bygget i forbindelse med krise-
arbeid på 1930-tallet (også kjent under 
begrepet Nygaardsvoldvei). 

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.

Kart ID 8: Skaga

Kommentar 47165

Lokalitetsnavn Skaga

Kulturminnetype Tuft fra tidlig metalltid

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.
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Kart ID 9: Spildra

Kommentar Askeladden lokalitet 150439

Lokalitetsnavn Prestesteinen

Kulturminnetype Samisk offersted

Tilstand Inngår i kulturminnene langs  
kulturminnesti, Spildra. 

Kart ID 10: Spildra

Kommentar Askeladden lokalitet 150434, 56952

Lokalitetsnavn Skagedalen

Kulturminnetype Bjørnegraver

Tilstand Tilrettelagt og sikret i forbindelse med  
arbeidet med kulturminnesti, Spildra.
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2. Innervika
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Kart ID 1: Innervika

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Innervika, Seglvik

Kulturminnetype Hustuft etter bolighus, Anders Larsens 
fødested. 

Tilstand Noe gjengrodd, men fortsatt tydelig mar-
kert i terrenget. 

Kart ID 2: Innervika

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Innervika, Seglvik

Kulturminnetype Gammetuft, trolig fjøsgamme

Tilstand Tydelige voller, noe overgrodd. 

Kart ID Ikke kartfestet

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Seglvik

Kulturminnetype Minnestein, Anders Larsen

Tilstand Godt vedlikeholdt.



10

2. Kvænangsbotn
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GEARBBETDALEN OG KVÆNANGSDALEN: Kulturminner 
(registrerte og kartfestede ut fra muntlige opplysninger). 
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1 Gearbbet Gearbbethytta
2 Limpa Limpastua
3 Kvænangen skogsstuer Kvænangen skogsstuer
4 Gardelvågsetra Tidligere seter
5 Sæterholet Tidligere seter
6 Gåsevatnet Tjæremile
7 Kjevatnet Tjæremile
8 Lilleøyhompen Tjæremil
9 Limpaflata Tjæremile
10 Limpaflata Tjæremile
11 Limpavatnet Tjæremile
12 Rundvannsflata Tjæremile
13 Stormila Tjæremile
14 Vangenveien Tjæremile
15 Äijänkuoppa Tjæremile
16 Monnamyra Gammetuft
17 Øverslåtta Spor etter gamme
18 Ábojohka Jaktgamme
19 Hustomta Gammetuft
20 Corrojavrrit Jaktgamme
21 NjarbesjohkaL Jaktgamme
22 Øverdalen Jaktgamme
23 Ceabetjarvi Jaktgamme
24 Corrojavrrit Jaktgamme
25 Corrovuopmi Jaktgamme
26 Geatkeskaidi Jaktgamme
27 Rundvannsflata Gammetuft
28 Øvre Knutevannsflata Gammetuft
29 Gærbikkfjellet Fiskegamme
30 Rassegurravannet Sennagressområde
31 Monnavatnet Sennagressområde
32 Prestekragevannet Sennagressområde
33 Monnavatnet Sennagressområde
34 Gearbbet Utmarksslåtte
36 Storslåtta Utmarksslåtte
35 Storslåtta Utmarksslåtte
36 Gearbbet Gammetuft
37 Rundvannsflata Gammetuft
38 Hustomta Hustomta
39 Lilleøyhompen Gammetuft
40 Rundvannsflata Gammetuft
41 Gearbbet Veganlegg
42 Nils-flata Linebru
43 Äijänkuoppa Hestevei
44 Djupanvikhuset Djupanvikhuset
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Kart ID 1

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne

Lokalitetsnavn Gearbbetdalen

Kulturminnetype Skogskoie oppført av Anders B. Ander-
sen, Tangnesland. Håndsaget tømmer fra 
stedet. 

Tilstand Godt vedlikeholdt.

Kart ID 34

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne. 

Lokalitetsnavn Gearbbetdalen

Kulturminnetype Utmarksslåtte. Tuft etter høylae registrert 
i 1976

Tilstand Tuft ikke gjenfunnet. Slåttemark tydelig 
markert i terrenget, men økende gjengro-
ing. 

GEARBBETDALEN: Utvalgte kulturminner
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Kart ID 36

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne. 

Lokalitetsnavn Gearbbetdalen

Kulturminnetype Gammetuft

Tilstand Tydelig markert, vegger av stein og jord. 
Inngang i nordvest. 

Kart ID 41

Kommentar Føres i Askeladden som kommunalt liste-
ført kulturminne. 

Lokalitetsnavn Gearbbetdalen

Kulturminnetype Veianlegg gjennom ura bygget av Anders 
B. Andersen, Tangnesland 1915. 

Tilstand Godt vedlikeholdt. 
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KVÆNANGSDALEN: Utvalgte kulturminner

Kart ID 3

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen, vurderes vedtaksfredet.

Lokalitetsnavn Kvænangen skogsstuer

Kulturminnetype Skogskoie etter kvensk byggetradisjon 
med tre koier på rad.

Tilstand Godt bevart og vedlikeholdt. 

Kart ID 8

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Lilleøyhompen

Kulturminnetype Liten tjæremil med diameter på 1.8 inntil 
gammetuft 39.  Store trær i milevollen 
antyder høy alder. 

Tilstand Godt bevart, fint eksempel på liten mile. 
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Kart ID 12

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden.

Lokalitetsnavn Rundvannsflata - Kvænangsdalen

Kulturminnetype Sterkt gjengrodd tjæremile med utydelige 
voller, men godt synlig tapperenne. 

Tilstand Godt bevart. Ligger i område hvor det i 
1904 og 1976 er gitt muntlige opplysnin-
ger om gammetuft som ikke ble gjenfun-
net. 

Kart ID 13

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Rundvannsflata - Kvænangsdalen

Kulturminnetype Stormila, også kjent som verdens største 
tjæremile. Måler 19m i diameter, tilknyt-
tet historie omkring brenninga av mila.  

Tilstand Godt bevart, noe gjengrodd. Skilt med 
informasjon på lokaliteten. 

Kart ID 15

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Äijänkuoppa

Kulturminnetype Tjæremil med tydelig markerte voller og 
tapperenne. Store trær i mila antyder høy 
alder. Tømmeroppbygning i kant av mila. 

Tilstand Godt bevart, sterkt gjengrodd. 

Kart ID 19

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Hustomta

Kulturminnetype Muntlige opplysninger om gamme opp-
ført av svensken Petterson ca 1900. 

Tilstand Ikke befart 2018. Uviss tilstand. 
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Kart ID 36

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Storslåtta

Kulturminnetype Utmarksslåtte

Tilstand Sterkt gjengrodd. Skjøtselstiltak nødven-
dig. 

Kart ID 39

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Lilleøyhompen

Kulturminnetype Gammetuft inntil tjæremil nr. 8. Svært 
tydelig markert, firkantet med boligdel og 
stall. 

Tilstand Godt bevart, fint eksempel på gam-
metuft. Nedenfor sti. Formidlingsverdig. 

Kart ID 40

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden, Hensynssone c) 
arealplan. 

Lokalitetsnavn Rundvannsflata - Kvænangsdalen

Kulturminnetype Tuft med oppmurt grue og laftestokker. 
Grue i ene hjørnet på tufta.

Tilstand Godt bevart. 

Kart ID 38

Kommentar Legges inn i Askeladden som kommunalt 
listeført kulturminne. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Hustomta

Kulturminnetype Tufter etter bruket til Skogvokter Hoel

Tilstand Godt bevart, noe tilgroing av trær. 
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Kart ID 43

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Äijänkuoppa

Kulturminnetype Hestevei. Oppmurt med hellere og bygget 
gjennom ur. 

Tilstand Godt bevart.
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ØVRIGE KULTURMINNER

Kart ID 44

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Djupanvikhuset

Kulturminnetype Laftet tømmerbygning flyttet fra Djupan-
vik. 

Tilstand Godt bevart.

Kart ID 45

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Navitsaga

Kulturminnetype Restaurert formidlingssag

Tilstand Godt bevart, trenger oppgradering for å 
kunne driftes. 
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3. Storsvingen



21

Kart ID Askeladden ID 27172-1

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Stående bealljegoahti, ca 5,5 x 5m

Tilstand Nåværende eier er Mathis Amund Eira. 
Gammen er renovert/nyoppført i begyn-
nelsen av 2000-tallet. Den er bygd på 
stedet der Eiras bestefar hadde gamme

Kart ID 27172-2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Bealljegoahti, ca 4 x 4 m

Tilstand Gammen står, men har et store hull i 
taket og er falleferdig. Nåværende eier er 
Mathis Johansen Pulk.

Kart ID 27172-3

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Stående bealljegoahti, rund, 6 m diame-
ter

Tilstand Gammen har noe grønn presenning 
under torva. Torva i øvre del av veggen 
er omtrent borte/seget ned. Det vokser 
gress og urter på gammen. Nåværende 
eier er Lars Johan Eira. 
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Kart ID Askeladden ID 27172-4

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Stående bealljegoahti

Tilstand Nåværende eiere er Johan Isak Eira og 
broren Mathis Ole Eira. Gammen ble 
renovert i 1980. 

Kart ID Askeladden ID 27172-5

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Stående bealljegoahti

Tilstand Nåværende eier er Nils Isak Mathisen 
Eira. Gammen ble renovert på 1980-tal-
let.

Kart ID Askeladden ID 27172-6

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Stående bealljegoahti i samme utførelse 
som de øvrige på stedet.

Tilstand Den ligger utenfor syne til de andre 
gammene her (koordinat 34 W 524299 
7753628) og er noe sammenrast. Det 
vokser noe seljekratt oppå den. Den lig-
ger ikke utsatt til i forhold til omleggingen 
av E6. Gammen ble bygd av Johan Anders 
Eira i 1965, og var i bruk fram til siste del 
av 80-tallet. 
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Kart ID Askeladden 27172-8

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Rund gammetuft, 8 m diameter. Voll ty-
delig mot SØ, 1 m brei og 0,3 m høg.

Tilstand Gammen ble flyttet hit av Ovles-Johan, 
Johan Pulk etter at han oppførte den et 
annet sted i Storsvingen. 

Kart ID Askeladden  27172-9

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Rund, gressbesvokst gammetuft, 6 m dia-
meter. Voll i V, 0,7 m brei og 0,4 m høg. 

Tilstand Gammen ble bygd av Olav Johansen Eira 
og senere overtatt av sønnen Isak Mathis 
O. Eira.

Kart ID Askeladden 27172-10

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Rund gammetuft, 8 m diameter

Tilstand Gammen ble bygd av Aslak Johansen Eira, 
senere benyttet av broren Nils Peder Eira.

Kart ID Askeladden 27172-11

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Gammetuften er rund, 6 m diameter.Voll-
høyde ca 0,5 m, bredde ca 1 m i S-delen.

Tilstand Gammen ble benyttet av Ardnen-Niillas 
(Nils Peder Aslaksen Logje, født 1901) 
med familie. Denne familien begynte 
senere å flytte til Arnøy, og gammen ble 
stående igjen til forfall..
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Kart ID Askeladden 27172-12

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Árran, rund, 0,7 m. Ildstedet ligger midt 
på en rund flate, ca 7 m i diameter.

Tilstand God, noen steiner under torva som ikke 
er synlige. 

Kart ID Askeladden 27172-13

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Gammetuft, rund, 4,5 m diameter

Tilstand Svakt markert, bjørketrær i tufta. 

Kart ID Askeladden 178593

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Tidligere reingjerde.

Tilstand Det finnes spor etter stolpehull, og noe 
kobberstreng i området

Kart ID Askeladden 178594

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storsvingen

Kulturminnetype Tidligere reingjerde.

Tilstand Det finnes spor etter stolpehull, og noe 
kobberstreng i området



25

4. Seglvik
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Kart ID 1

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Hamna i Seglvik

Kulturminnetype Molo i naturstein, påbegynt i 1898 og full-
ført i 1904

Tilstand Skadet på grunn av vinterstormer,  behov 
for omfattende restauering. 

Kart ID 2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Hamna i Seglvik

Kulturminnetype Vorr, påbegynt i 1898 og fullført i 1904

Tilstand I god stand. 
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5. Veiskaret fangeleir
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Kart ID 1

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter administrasjonsbygg, bygd av 
Vegvesenet før krigen. 

Tilstand Tydelig markert. 

Kart ID 2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter verksted

Tilstand Tydelig markert. 

Kart ID 3

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter smie

Tilstand Tydelig markert. 

Kart ID 4

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter oljelager

Tilstand Tydelig markert. 
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Kart ID 5

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter garasje

Tilstand Tydelig markert. 

Kart ID 6

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter tømmerhytte

Tilstand Utydelig markert, grunnmur svakt anty-
det. 

Kart ID 7

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Brakketuft etter fangebrakke. 

Tilstand Tydelig markert flate. 

Kart ID 8

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Brakketuft etter fangebrakke. 

Tilstand Tydelig markert flate. 
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Kart ID 9

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Brakketuft for vaktmannskap

Tilstand Tydelig markert flate. 

Kart ID 10

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Brakketuft for vaktmannskap

Tilstand Tydelig markert flate. 

Kart ID 11

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Tuft etter kokehus

Tilstand Relativt tydelig markert. Teglstein i tufta. 
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Mindre bygninger og kulturminner, ikke fotografert: 

Kart ID 12 Tuft Vaskehus

Kart ID 13 Tuft Latrine

Kart ID 14 Tuft Kokehus

Kart ID 15 Tuft Vakthus

Kart ID 16 Tuft Latrine

Kart ID 17 Tuft Latrine
Kart ID 18 Jordvoll
Kart ID 19 Stein som ble brukt til å rette spiker på. 

Kart ID 20

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Vaskeplass for fangene

Tilstand Tydelig markert nedgravning nær bekk. 

Kart ID 21 - 25

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Veiskaret fangeleir

Kulturminnetype Skytterstillinger på rekke på bakkekam for 
nærforsvar av den administrative delen 
av leiren. 

Tilstand Tydelig markerte, runde nedgravnnger. 
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5. Nordstraumen kystbatteri

Området ble ikke detaljregistrert i 2018, på neste side viser en LIDAR-utskrift fra www.hoydedata.no som antyder 
et høyt antall individuelle krigsminner. Tilstanden til disse er ukjent med tanke på gjengroing og lignende. Disse må 
derfor detaljregistreres og oppfotograferes. 
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6. Evakuering

Kart ID 1

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Tverrfjord, Jøkelfjord

Kulturminnetype Sted hvor to familier gjemte seg under 
evakueringa fra november 1944 - mai 
1945. Ingen synlige spor, påvist av Odd 
Hansen. 

Tilstand Ingen synlige spor, godt dokumentert av 
tidsvitber. 

Kart ID 2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Tverrfjord, Jøkelfjord

Kulturminnetype Tuft etter gamme hvor familie gjemte seg 
under evakueringa i en kortere periode

Tilstand Vises som nedgravning. Det er satt opp 
skilt på lokaliteten. 
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Kart ID 4 og 5

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Øra og Tennsteinan, Isfjorden i Jækelfjord

Kulturminnetype Områder hvor folk oppholdt seg fra no-
vember 1944 - januar 1945. 

Tilstand Ingen synlige spor, påvist av tidsvitner og 
lokalkjent. 

Kart ID 6

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Vardkammen

Kulturminnetype Hule hvor en familie oppholdt seg i to 
uker i november 1944.

Tilstand Inngangen til hula er vanskelig å finne. 
Bratt inngang, forøvrig godt bevart. Ingen 
synlige spor etter oppholdet i hula. 
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7. Gjenreisningsbebyggelse



37

Kart ID 1

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Solvang

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 

Kart ID 2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Gammelgård

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 3

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Skjærnes

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 4

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Amorsletta

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 5

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Storsletta

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 6

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Neset

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 7

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Moan

Kulturminnetype Gårdstun fra gjenreisninga. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 8

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Vågen Øst

Kulturminnetype Gjenreisningsbebyggelse. 

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 9

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Vågen Vest

Kulturminnetype Gjenreisningshus

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 11

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Sandøra

Kulturminnetype Gjenreisningshus

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 10

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Unvdervoll

Kulturminnetype Gjenreisningshus

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 12

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Myrvold

Kulturminnetype Gjenreisningshus

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 13

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Indre Nøkland

Kulturminnetype Gjenreisningsbebyggelse, gårdstun

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 14

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Singelbuka

Kulturminnetype Gjenreisningshus

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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Kart ID 15

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Nøkkeleidet

Kulturminnetype Gjenreisningsbebyggelse, gårdstun

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 

Kart ID 16, 17

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. Hensynssone c) i 
arealplanen. 

Lokalitetsnavn Nøkkelhamn

Kulturminnetype Gjenreisningsbebyggelse, gårdstun

Tilstand Se hvert enkelt bygning. Registreringene 
er kopiert fra Troms fylkeskommunes 
rapport for Skorpa-Nøklan LVO. 
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8. Gruvedrift
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Kart ID 10

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Tuft etter boligbrakke, gruvearbeidere

Tilstand Godt synlig og godt markert.  

Kart ID 11

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Tuft etter mindre bygning mellom bolig-
brakker. 

Tilstand Godt synlig og godt markert.  

Kart ID 12

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Tuft etter boligbrakke for arbeidere. 

Tilstand Godt synlig og godt markert.  

Kart ID 13

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Dagbrudd.

Tilstand Stort dagbrudd med dybde på 2m. og 
lengde på omlag 25m.   
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Kart ID 15

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Stort dagbrudd, inngang i vest går gjen-
nom en tunnel. 4-5m dypt. 

Tilstand Godt bevart, noe gjengrodd. 

Kart ID 15

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Stoll, gjenfylt med vann. Tydelig markert. 

Tilstand Godt markert inngang, gjenfylt med vann. 

Kart ID 24

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Dagbrudd

Tilstand Godt bevart-

Kart ID 25

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Dagbrudd

Tilstand Godt bevart-
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Kart ID 26

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Tuft i tilknyting til dagbrudd (nr. 27)

Tilstand Godt bevart- noe gjengrodd av trær. 

Kart ID 29

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Dagbrudd

Tilstand Godt bevart-

Kart ID 27

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Stort dagbrudd med tørrmurt inngang

Tilstand Godt bevart-

Kart ID 27

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Tuft, enkel oppmuring, mulig brukt til å 
søke ly under arbeid. 

Tilstand Noe sammenrast. 
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Kart ID 30

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Storskjæringa

Kulturminnetype Stort dagbrudd, omlag 10m dypt. 

Tilstand Godt bevart-
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9 Skorpa kirkested
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Kart ID 1 og 5

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Skorpa Kirkested

Kulturminnetype Tømret langkirke med tilhørende kirke-
gård som var i bruk fra 1853 til 1964

Tilstand Kirkegården er uklart avgrenset med synlige 
søkk og forsenkninger i terrenget utenfor 
de synlige gravene med gravmarkører.  Det 
er nødvendig med utredning av eventuelle 
behov for tiltak ved Skorpa kirke. 

Kart ID 2

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Skorpa kirkested

Kulturminnetype På 1930-tallet skal det ha blitt pløyd opp 
hodeskaller på sletta nedenfor Skaret i Vågen. 
Det fortelles også om en gravplass ”nede 
ved stranden fra karelenes tid, muligens i 
området kirka ligger i dag. Fra handelshuset 
i Vågen og oppover snakkes det også om en 
annen kirkegård, muligens tilknyttet kapellet 
på slutten av 1700-tallet.

Tilstand Ingen fysiske spor. 

Kart ID 3

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Skorpa Kirkested

Kulturminnetype I 1933 ble det opprettet en kirkegård ved 
Vågehalsen, ved veien som går over øya. Det 
gamle likhuset fra Likvika ble flyttet til denne 
kirkegården, og et nytt hus, som fremdeles 
står, ble bygget like etter krigen.Denne kirke-
gården har vært i bruk helt frem til nyere tid 
for begravelser av mennesker med tilknyt-
ning til Skorpa.

Tilstand Behov for vedlikehold av særlig trekors og 
gravmarkører av tre. 



62

Kart ID 4

Kommentar Legges inn som kommunalt listeført kul-
turminne i Askeladden. 

Lokalitetsnavn Skorpa Kirkested

Kulturminnetype Kirkegården i Kirkegårdsvika var var i bruk i 
årene 1886-1932. Stor variasjon i gravmarkø-
rer. 

Tilstand Behov for restaurering av gjerde og familie-
gravsteder og rensking av gravmarker som 
ligger. 
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Austlid, O, Johnsen, H. G. 2012: Skorpa-Nøklan Landskapsvernområde. Kvænangen kommune,  

 Troms fylke. Registrering av kulturminner og kulturmiljø. Troms fylkeskommune, 2012. 

Berg, B. I. 1992: Malmbergverk i Norge – historikk og kulturminnevern.  
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Bjørklund, I, Grydeland, S.E 2003: Spildra - med fortida inn i framtida. Spildra Grendelag 

Digre, K: Malm og stein: tredje del av prosjektet: Bruk av skog og utmark i Kvænangen og Nordreisa, 

  Nord-Troms museum. 

Fylkesmannen i Troms 2014: Forvaltningsplan for Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med

 plantelivsfredning. Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen.  

Hage, I 1999: Som fugl føniks av asken? Gjenreisningshus i Nord-Troms og Finnmark. Ad notam

 Gyldendal.  

Isaken, J. 2016: Krigsminner fra Kvænangen. Nord-Troms museum.  

Nilsen, Á 2012: Registrering av kulturminner og kulturmiljø Skorpa – Nøklan landskapsvernområde.

 Sametinget. 

Riksantikvaren 2018: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms, Riksantikvaren.  

Arkivkilder: 

Nord-Troms museum Kulturhistoriske arkiver, mappetittel: 
Kvænangsbotn 
Djupanvikhuset 
Kvænangen Skogsstuer 
Navitsaga 
Seglvik Molo 
Olgola-gammene 
Krigsminner i Kvænangen 
Fangeleire i Kvænangen 
Bundesarkiv Nord-Troms 
Skorpa kirke og kirkegårder. 

Intervjusamling, NTRM 1943 Kvænangen kommune: 
Edmund Johnsen 
Johan og Olaug Sigurdsen 
Richard Mortensen 
Oldine Hansen 
Jenny Eriksen 
Reidar Paulsen 
Georg Nilsen 
Birger Kaasen 
Nanna og Ingvald Jacobsen 
Marie Nygård 
Alf Sollund 
Gunnar Sollund 
Leif Vassnes 
 



 

Muntlige opplysninger/informanter: 
Aartun, Sigurd – Veiskaret fangeleir 
Boberg, Alm – hula i Jøkelfjord 
Enoksen, Ragnhild – Ologolaneset – krigsminner og gammene 
Enoksen, Tryggve – Kvænangsbotn, utmarksbruk 
Hansen, Odd – huleboere 
Henriksen, Hanne – kulturminner i Kvænangsbotn 
Isaksen, Jan – Krigsminner 
Larsen, Jan, Seglvik 
 

Sametinget: 
Befaringsrapporter Sak 13-2985 Storsvingen, herunder intervjuer av følgende informanter: 

Johan Anders O. Eira 
Berit Pulk Eira 
Nils Isak M. Eira 
Johan Isak Eira  
Mathis Ole Eira 
Ellen Anne Oskal Eira 

Befaringsrapporter fra bygningsvernprosjektet – Kvænangen kommune.  
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Innledning 
Høringsutkastet av kommunedelplan for kulturminner lå ute til høring i seks uker, jamfør pbl §11-14, i 

tidsrommet 06.05.-17.06.2019.  

Kommunedelplanen består av et hoveddokument med 3 vedlegg (handlingsprogram, kart- og 

kulturminnebeskrivelser og litteraturliste). Kommunen mottok totalt 3 innspill. Hver av disse er vurdert 

og kommentert. I dette dokumentet presenteres et sammendrag av merknadene, vurdert i forhold til 

relevans i arbeidet med kommunedelplan. De originale merknadene er tilgjengelige for innsyn, om 

ønskelig, i kommunens arkivsystemer. 

 

Merknadsbehandling 
Oversikt over innspillshavere  
Innspillshavere Merknadsnr 
Statens vegvesen ,24.05.19, ref. 2015/461 1 
Kystverket Troms og Finnmark, datert 06.06.19,  
 ref. 2015/461 2 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 11.06.19, ref. 2015/461 3 

 

Merknad 1 
Statens vegvesen uttaler som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne 

av fylkeskommunen og som statlig fagstyresmakt med sektoransvar på transportområdet og 

trafikksikkerhet.  

Statens vegvesen har ingen merknader til plan 

 

Merknad 2 
Kystverket har ingen merknad til plan. 

 

Merknad 3 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark legger til grunn at de overordnede føringer er det samme for 

kommunedelplan for idrett, kultur og friluftsliv og kommunedelplan for kulturminner.  Fylkesmannen 

understreker at helhetlig miljø- og ressursforvaltning skal sikre kulturminnelovens formål.  
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Fylkesmannen etterlyser dokumentasjon på hvem som har fått tilsendt høringsbrevet, og fremholder 

at alle sektormyndigheter skal gis lik mulighet til å komme med en god og grundig uttalelse. 

Fylkesmannen understreker kommunens ansvar for å ha en oversikt over viktige kulturminner, 

kulturmiljø og landskap. Denne oversikten er viktig for å ivareta kulturminnehensyn i kommunes rolle 

som byggesaksmyndighet og planmyndighet etter plan og bygningsloven, samt landbruksmyndighet 

og eiendomsforvalter.  

 

Administrasjonens vurdering  

Kommunestyret har valgt å utarbeide og vedta to særskilt kommunedelplaner, en for idrett, kultur og 

friluftsliv og en for kulturminner. Begge planene er grunnlagt i kommuneplanens arealdel og andre 

kommunedelplaner og temaplaner.  I begge planene har sentrale og regionale satsinger har vært 

førende innenfor politikkområdene. 

Administrasjonssjefen anbefaler at felles måldefinisjon og sammenfatning av strategier og 

satsingsområder i kommunedelplanene vurderes ved rullering av kommunedelplanene.  

Når det gjelder høringsinstanser har kommunen sendt kommunedelplanen på høring til 

sektormyndigheter og andre interesser pr. 06.05.2019. Dokumentasjonen finnes i kommunens 

arkivsystem med referanse 2015/461 -   Administrasjonssjefen mener at dette bør tas med i beskrivelse 

av planprosessen  og medvirkning i hoveddokumentets kap 2.   
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
111/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 

 

Ettersøkstjenesten for skadet vilt- Nye avtaler 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 23, 27 og 29  
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort 
 
 

Vedlegg 
1 Avtale ettersøksjeger 
2 Avtale hjelpemannskap 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune inngår nye avtaler med inntil tre ettersøksekvipasjer og et tilstrekkelig 
antall hjelpemannskap for å ivareta kommunens plikter på fallviltområdet. 
 
De faste kostandene inntil kr 50 000,- i året innarbeides i kommunens driftsbudsjett. 
Enkeltinvesteringer og variable kostnader belastes kommunens viltfond. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunen har ansvar for ettersøk og eventuell avliving av skadet hjortevilt. Den mest vanlige 
situasjonen er påkjørsler av elg, men det kan også være meldinger om skadde og syke dyr som 
observeres av publikum. Videre så har kommunen ansvar for overtakelse av ettersøk i 
jaktsituasjoner der jaktlagets egne ekvipasjer ikke har klart å avklare en skadeskytingssituasjon 
innen rimelig tid. Kommunens ansvar er i utgangspunktet avgrenset til hjortevilt. I praksis så 
dreier det aller meste seg om elg her hos oss. I tillegg til elg så kan det oppstå tilfeller der annet 
vilt bør avlives på grunn av skade eller sykdom. For småvilt er ikke ansvaret direkte lagt på 
kommunen, men også enkeltmennesker har ansvar for å redusere dyrs lidelser. Dersom de ikke 
kan bli frisk så er det gjennom avliving. Det kan likevel være behov for litt profesjonell hjelp i 
mange situasjoner. Store rovdyr som er skadet ivaretas av fylkesmannen, så de skal ikke 
kommunen .  



 
Kvænangen har avtaler med privatpersoner med godkjente hunder om dette arbeidet. Avtalene 
er utdatert. Det har også kommet nye krav til ettersøksjegerne som skal ta oppdrag i kommunal 
regi. De må nå ha gjennomført kurset «ettersøk videregående». Mange av de tidligere 
avtalepartene er ikke aktuell lenger, og nye personer har kommet til. Det er derfor på høy tid å 
gjennomgå ordningen og få på plass nye avtaler slik at vi har en forutsigbar og god beredskap.   
 

Vurdering 
Vi har i dag to ekvipasjer i kommunen som har nødvendig kursing. Det vil derfor være en 
selvfølge å inngå avtale med dem. Siden dette er en beredskap vi må ha døgnet rundt hele året, 
så bør vi ha flere for å være sikker på at vi har minst en tilgjengelig til enhver tid. Sannsynligvis 
vil det være tilstrekkelig med tre ekvipasjer. Det får vi eventuelt jobbe videre med å få på plass 
på sikt. Det er flere som har meldt interesse for å påta seg dette. Under et søk er det en stor 
fordel å være to. Det kan være krevende å handtere både hund og våpen i en avlivingssituasjon. 
Videre så er det nødvendig ved slakting og uttransportering av kjøtt. For å sikre at vi har 
tilstrekkelig med mannskap så inngår vi også avtaler med et tilstrekkelig antall hjelpemannskap 
som kan bistår ettersøksjegeren. Dette må være erfarne jegere, men de trenger ikke ha 
videregående ettersøkskurs.  
  
 
Det er også kommet krav til godkjent arbeidsvarsling for alt arbeid som skal foregå på offentlig 
veg. Dette gjelder også fallviltarbeid. Vi må derfor få utarbeida arbeidsvarslingsplan, og kjøpe 
inn nødvendig skiltmateriell.    
 
Arbeidet er ikke risikofritt. Tjenesten opererer ofte på trafikkert veg. Det er  det er våpen 
involvert, gjerne i ukjent terreng og i tilknytning til bebyggelse mm. Ettersøkslaget bør derfor 
være forsikret mot skader på seg selv og eventuelle skader som påføres tredjeperson. Her kan 
kommunen tegne en kollektiv forsikring for denne gruppa. Vi fikk pris på forsikring fra KLP 
med slike priser og vilkår:  
 
Det vil være mulig å tegne en kollektiv ulykkesforsikringen på denne gruppen. Årspremien 
på f.eks fem personer vil være 2960,- 
De er da forsikret for kr 970 000,- (10G) både ved død og invaliditet som følge av en 
ulykke i forbindelse med oppdraget. 
I tillegg vil det være mulig å utvide ansvarsforsikringen slik at eventuelle skader på 
tredjepart er inkludert. Forsikringssum kr 5 millioner, og egenandel kr 50 000,- Årspremien 
vil være kr 779,-.  
 
Det er gjennomført forhandling om avtalevilkår. Fremforhandla avtale er vedlagt. Godtgjørelsen 
her er et årlig fastbeløp på kr 15 000,- til hver av ettersøksjegrene. I tillegg er det en timesats på 
kr 300,- i ordinær arbeidstid og 450,- kveldstid og helg. Fastbeløpet er en godtgjørelse for å 
være i beredskap og som bidrag til slitasje på personlig utstyr, innkjøp av spesialutstyr til 
oppdraget og bidrag til hold av hund.  
   
I tillegg så tenker vi å etablere avtale med hjelpemannskap. Her betales det ingen fast årlig 
godtgjørelse, men timesatsene for arbeid settes likt som for ettersøksjegerne.  
 
I avtaleverket som skisseres så vil vi nå ha faste utgifter i overkant av kr 50 000,- i året dersom 
vi oppretter avtaler med tre ekvipasjer. I tillegg så må vi påregne noen utgifter i forbindelse med 
ettersøk da slag av kjøtt neppe vil dekke inn de variable utgiftene. Vi får også utgifter til 
arbeidsvarslingsplan og innkjøp av skilt.  
 



 
Finansiering 
Kommunen krever hvert år inn fellingsavgifter av all elg som felles under ordinær jakt. Vi får 
inn 10-15 000,- i året på denne ordningen. Det kommunale viltfondet reguleres av nasjonal 
forskrift og står som et bundet fond i kommunen. På grunn av små utgifter til ettersøk de seinere 
årene så har dette fondet vokst, og i dag står det 113 022,- på fondet. Dette fondet kan blant 
annet nyttes til kommunens utgifter til handtering av fallvilt. Det kan også benyttes til andre 
tiltak som fremmer viltforvaltning.    
          
I enkelte tilfeller så kan kjøttet benyttes til menneskemat.  Salg av kjøtt vil da kunne dekke opp 
noen av utgiftene for tjenesten. Det forutsetter imidlertid at vi får det godkjent av mattilsynet. 
Dersom det skal selges i småstykker må det parteres av et godkjent nedskjæringsanlegg. Kurt 
Solheim holder på med å bygge opp et slikt anlegg i Badderen. Kommunen har dialog med 
Solheim om mottak av fallvilt av elg som er egnet til mat.  Her vil det bli inngått egen avtale om 
priser og vilkår.  
 
Med de økte kostnadene vi står ovenfor så vil ikke fellingsavgiftene og kjøttsalg være 
tilstrekkelig for å dekke utgiftene. Vi kan tære på viltfondet noen år, men på sikt vil det være 
behov for å supplere med kommunens frie midler.   
 
Oppsummering og konklusjon: 
Det er en nødvendig og lovpålagt tjeneste der vi ikke har tilstrekkelig beredskap i dag.  Vi har 
hatt et begrenset antall påkjørsler de seinere årene.  Det har vært i snitt en påkjørsel i året de 
siste tre årene. Det kan derfor fremstå som en høy kostnad i forhold til antall oppdrag. Tidligere 
hadde vi vesentlig flere påkjørsler. Dette går i bølger, og mange faktorer og tilfeldigheter 
påvirker dette bildet. Eksempelvis så kan store snømengder føre til at elgen trekker mer ned i 
lavlandet og går mer på vegen.  Man kan også forsøke å kjøpe tjenesten fra nabokommuner. Om 
dette ville være rimeligere er uvisst, da det ikke er undersøkt. Det er uansett ønskelig å ha folk 
lokalt. Både for å benytte den kompetansen og ressursene vi har, samt for å bidra til å bygge opp 
under behovet for ettersøkspersonell som også er påkrevd i forbindelse med ordinær jakt. Videre 
så er det viktig at personellet ikke har så lang utrykkningstid, samt at lokalkunnskap vil være 
meget nyttig for å løse oppgaven best mulig. Vi ser det derfor som mest tjenlig å ha en egen 
ordning lokalt. Det anbefales derfor at kommunen inngår de skisserte avtalene.  
 
 



Avtale om arbeid med fallvilt. 

 

 
AVTALE OM ARBEID MED FALLVILT I  KVÆNANGEN  
Ettersøksjeger 

 
   
mellom…………………………………………………………. og Kvænangen  kommune 

 
 
 
Omfang av avtalen: 
Avtalen gjelder undersøkelse og eventuell avliving av skadet vilt, sykt vilt og fallvilt.  
Avtalen gjelder også kommunale ettersøk i forbindelse med jakt som iverksettes dersom 
private ettersøk ikke får avklart et påskutt dyr ihht. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og 
fangst § 27 siste ledd. 
Avtalen gjelder hele året. 
Avtalen gjelder også ivaretakelse av kjøtt, og sikre at det er mulig å ta prøver av viltet mhp 
sykdom og godkjenning av slakt som menneskemat. Hjerte, lunger, lever og nyrer skal tas 
vare på dersom dyret kan brukes til menneskeføde.   
I utgangspunktet gjelder avtalen alt vilt med unntak av freda rovvilt (gaupe, jerv, bjørn, ulv 
eller kongeørn). Ved melding om freda rovvilt skal fylkesmannen kontaktes. Ved melding om 
skadet eller påkjørt småvilt må situasjonen vurderes konkret i forhold til sannsynlighet for om 
dyret er i live, om gjenfinning er realistisk ol. Det skal også undersøkes om den som melder 
inn kan stå for avliving av småvilt i egen regi. Ved tvilstilfeller skal kommunens 
viltansvarlige kontaktes og saken drøftes. 
Tamrein, husdyr og kjeledyr omfattes ikke av avtalen. 
  
Vaktordning 
Kvænangen har ikke egen vakttelefon, men nummer til deltakerne i ettersøksringen er opplyst 
til politiet. Deltakerne i ettersøksringen må samsnakkes dersom man er syk, bortreist eller av 
andre årsaker er utilgjenegelig over lengre tid. Det skal være minimum 2 ekvipasjer i 
ettersøkslaget og 2 andre medlemmer. 
 
Krav til ettersøksjeger:  

- Skal rykke ut umiddelbart ved behov 
- Skal ha taushetsplikt om forhold som man får kjennskap til gjennom oppdrag.  
- Skal oppfylle gjeldende krav i norsk lovverk, bla gjennomført ettersøk vidergående kurs 

og har godkjent hund. Våpen og ammunisjon skal tilfredsstille kravene til ordinær jakt 
og ettersøksjeger skal ha avlagt årlig skyteprøve i løpet av de siste 15 måneder. 

- Skal ved oppdrag benytte synlig bekledning, minimum refleksvest merket med 
«ettersøksjeger». Hund som slippes skal også være merket med egen refleksvest 
merket «Ettersøkshund». 

- Skal holde alt utstyr utenom skiltmateriell og refleksvester 
- Alt hjortevilt som kan brukes som menneskeføde skal håndteres og tas vare på. Kjøttet 

samen med nødvendige organer leveres Kurt Solheim.  
- Døde dyr som ikke kan brukes til menneskeføde skal plasseres på usjenerende plass og 

etterlates i terrenget. Dersom dette ikkje er mulig eller ved mistanke om CWD skal 
dyret sikres mot åtseletere og mattilsynet kontaktes. Hodet skal tas vare på og 
mattilsynet skal varsles for alt fallvilt av elg og rådyr eldre enn 12 måneder.    



Avtale om arbeid med fallvilt. 

 

- Dokumentere oppdraget med bilder og må kunne gjengi nøyaktig stedsangivelse, evt 
GPS punkt. 

- Utkalle ekstra mannskap fra ettersøksringen der dette kreves og der det kan gjøre 
oppdraget kortere og mer effektivt.  

- Samarbeide med politi når dette kreves.  
- Forøvrig opptre iht. gjeldende lovverk og innrette seg etter instruks fra skadestedsleder. 

 
 

 
Innlevering av rødlistearter, rovdyr og ulovlige utsatte dyr 
Rødlistearter, rovvilt, ulovlig utsatte dyr og andre dyr som kan ha dokumentasjonsverdi eller 
som trenger behandling, innleveres til  kommunen eller i samråd med kommunen til 
3.person/instans (Det kan være godkjent preparant, Fylkesmannen, mattilsynet mm).  
 
Rapportering 

- Innrapportering på fallviltskjema til kommunen eller direkte i hjorteviltregiseteret 
gjennom nettside eller egen app. 

- Timeliste og reiseregningsskjema leveres kommunen for utbetaling av lønn og 
godtgjørelse. 

 
Krav til kommunen: 

- Kommunen betaler godgjørelse til ettersøksjeger fortløpende etter oppdrag etter 
følgende satser. 

o Kjøregodtgjørelse etter staten sitt reiseregulativ.  
o Timespris ved utrykking kr. 300 per time på dagtid 0700-1700 mandag-fredag. 

Kr. 450,- for natt og helg. 
o Bruk av egen ATV eller snøscooter kr 500,. per utrykkning 
o Årlig fast godtgjøring som dekker slitasje på personlig utstyr, adm, bidrag til 

hold av godkjent hund etc. 15000,- 
- Kommunen holder forsikring som dekker død og invaliditet (yrkesskade) og skade 

på tredjepart som følge av en ulykke i forbindelse med oppdraget.  
- Kommunen skal sørge for at godkjent arbeidsvarslingsplan. 
- Kommunen skal sørge for at alle ettersøksjegerne har 2 varselskilt og refleksvest til 

seg og hunden. 
- Kommune må sørge for tilstrekkelig antall medlemmer i ettersøkslaget, og at personell 

er forberedt på oppdrag og innehar den kompetanse som kreves til slikt arbeid. 
 

 
Annet: 
 

- Ettersøksjegerne kan benytte seg av lys og motorkjøretøy under ettersøket, når det er 
nødvendig. Dette skal omtales i rapport til kommunen i etterkant. Det er imidlertid 
ikke tillatt å bruke motoriserte kjøretøy i Verneområdene uten godkjenning hos 
vernemyndighetene.  All motorisert ferdsel skal være hensynsfull, og så langt som 
mulig avtales med grunneier. 
 

 
Avtalevarighet og oppsigelse 

- Avtalen gjelder inntil den sies opp. 
- Partene kan kreve reforhandling ved behov.  



Avtale om arbeid med fallvilt. 

 

- Oppsigelse av avtalen kan skje av begge parter med 6 mnd. varsel. Vesentlige brudd på 
avtalen kan føre til at avtalen blir sagt opp med umiddelbar virkning.   

 
Avtalen er skrevet i 2 eksemplarer, en til hver av partene. 
 
 
 
sted, dato     NN 
 
 
 
 
sted, dato   ….  kommune, (navn og stempel) 
 
 
 
 
   
 



AVTALE OM ARBEID MED FALLVILT I  KVÆNANGEN 
Hjelpemannskap 

 
   
mellom………………………………………………………….  og Kvænangen  kommune 

 
 
Omfang av avtalen: 
Avtalen gjelder bistand til godkjent ettersøksjeger for undersøkelse og eventuell avliving av 
skadet vilt, sykt vilt og fallvilt på oppdrag for kommunen. Avtalen gjelder også bistand til 
kommunle ettersøk i forbindelse med jakt som iverksettes dersom private ettersøk ikke får 
avklart et påskutt dyr ihht. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 27 siste ledd. 
Avtalen gjelder hele året. 
Avtalen gjelder også bistand til  ivaretakelse av kjøtt og sikre at det er mulig å ta prøver av 
viltet mhp sykdom og godkjenning av slakt som menneskemat. Hjerte, lunger, lever og nyrer 
skal tas vare på dersom dyret kan brukes til menneskeføde.   
Dersom godkjent ettersøksjeger ikke er tilgjengelig kan hjelpemannskap gjennomføre søk og 
eventuell avliving når det ikke involverer ferdsel på offentlig veg. Dette gjelder bare i 
unntakstilfeller. 
  
I utgangspunktet gjelder avtalen alt vilt med unntak av freda rovvilt (gaupe, jerv, bjørn, ulv 
eller kongeørn). Ved melding om freda rovvilt skal fylkesmannen kontaktes. Ved melding om 
skadet eller påkjørt småvilt må situasjonen vurderes konkret i forhold til sannsynlighet for om 
dyret er i live, om gjenfinning er realistisk ol. Det skal også undersøkes om den som melder 
inn kan stå for avliving av småvilt i egen regi. Ved tvilstilfeller skal kommunens 
viltansvarlige kontaktes og saken drøftes. 
Tamrein, husdyr og kjeledyr omfattes ikke av avtalen. 
  
Vaktordning 
Kvænangen har ikke egen vakttelefon, men nummer til deltakerne i ettersøksringen er opplyst 
til politiet. Fortrinnsvis kontakter politiet ettersøksjegerne, men navn på hjelpemannskap er 
også opplyst til politiet.  
 
Krav til hjelpemannskap:  

- Skal etter avtale med ettersøksjeger rykke ut og bistå ettersøksjeger under oppdraget. 
- Skal ha taushetsplikt om forhold som man får kjennskap til gjennom oppdrag.  
- Skal ved oppdrag benytte synlig bekledning, minimum refleksvest. 
- Skal holde alt utstyr utenom skiltmateriell og refleksvester 
- Skal bistå ettersøksjeger med at alt hjortevilt som kan brukes som menneskeføde skal 

håndteres og tas vare på. Kjøttet saman med nødvendige organer leveres Kurt 
Solheim. Døde dyr som ikke kan brukes til menneskeføde skal plasseres på 
usjenerende plass og etterlates i terrenget. Dersom dette ikkje er mulig eller ved 
mistanke om CWD skal dyret sikres mot åtseletere og mattilsynet kontaktes. Hodet 
skal tas vare på og mattilsynet skal varsles for alt fallvilt av elg og rådyr eldre enn 12 
måneder.    

- Samarbeide med politi når dette kreves.  
- Forøvrig opptre iht. gjeldende lovverk og innrette seg etter instruks fra skadestedsleder. 

 



Rapportering 
- Timeliste og reiseregningsskjema leveres kommunen for utbetaling av lønn og 

godtgjørelse. 
 
Krav til kommunen: 

- Kommunen betaler godgjørelse fortløpende etter oppdrag etter følgende satser. 
o Kjøregodtgjørelse etter staten sitt reiseregulativ.  
o Timespris ved utrykking kr. 300 per time på dagtid 0700-1700 mandag-fredag. 

Kr. 450,- for natt og helg. 
o Bruk av egen ATV eller snøscooter kr 500,. per utrykkning 

- Kommunen holder forsikring som dekker død og invaliditet (yrkesskade) og skade 
på tredjepart som følge av en ulykke i forbindelse med oppdraget.  

- Kommune må sørge for tilstrekkelig antall medlemmer i ettersøkslaget, og at personell 
er forberedt på oppdrag og innehar den kompetanse som kreves til slikt arbeid. 
 

 
Annet: 
 

- Ettersøkslaget kan benytte seg av lys og motorkjøretøy under ettersøket, når det er 
nødvendig. Dette skal omtales i rapport til kommunen i etterkant. Det er imidlertid 
ikke tillatt å bruke motoriserte kjøretøy i Verneområdene uten godkjenning hos 
vernemyndighetene. Motorisert ferdsel skal være hensynsfull, og så langt som mulig 
avtales med grunneier.   
 

 
Avtalevarighet og oppsigelse 

- Avtalen gjelder inntil den sies opp. 
- Partene kan kreve reforhandling ved behov.  
- Oppsigelse av avtalen kan skje av begge parter med 6 mnd. varsel. Vesentlige brudd på 

avtalen kan føre til at avtalen blir sagt opp med umiddelbar virkning.   
 
Avtalen er skrevet i 2 eksemplarer, en til hver av partene. 
 
 
 
sted, dato     NN 
 
 
 
 
sted, dato   ….  kommune, (navn og stempel) 
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Vedlegg: 1 

Administrasjonssjefens innstilling 
Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023 vedtas. 
 

 

Saksopplysninger 
Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 et ansvar for å tilby sosial, psykososial og 
medisinsk habilitering og rehabilitering. Forskrift om habilitering og rehabilitering utdyper 
kommunens ansvar på området. Blant annet skal kommunen planlegge sin re-
/habiliteringsvirksomhet, ha en generell oversikt over behov for habilitering og rehabilitering i 
kommunen og integrere tjenestene i et samlet tverrfaglig re-/habiliteringstilbud. Som 
samhandlingsreformen, bidrar forskriften til å gi helsetjenesten en ny retning ved at forebyggende og 
helsefremmende arbeid skal vies større oppmerksomhet.  

Plan for habilitering og rehabilitering er nå utarbeidet for første gang i Kvænangen. Den gir et 
helhetlig bilde av tjenesteområdet i Kvænangen gjennom å kartlegge dagens tilbud, beskrive 
utfordringer og definere satsningsområder og tiltak i perioden 2019-2023. Planen skal bidra til 
helhetstenking rundt kommunens habiliterings- og rehabiliteringsarbeid og gjøre at dette blir et 
tydelig tjenesteområde i kommunen med et faglig tyngdepunkt, tilstrekkelig kapasitet og kvalitet 
samt en hensiktsmessig organisering.  

Vurdering 
Det er slått fast gjennom en rekke stortingsmeldinger at kommunene skal overta mer ansvar og 
oppgaver på helse- og omsorgsområdet. Dette blant annet fordi kommunale helsetjenester 
gjennomgående er billigere enn spesialisthelsetjenestens tjenester. For små kommuner som 
Kvænangen er dette en utfordring. Den foreliggende planen foreslår strategier og tiltak for hvordan 
vi skal greie å møte utfordringene. Det er viktig at vi greier å følge opp planen i praksis i form av 
mer forebygging, understøttelse av pasientens egenmestring, tidlig intervensjon og lavterskeltilbud. 
Tiltakene er viktige i et pasientperspektiv fordi de bidrar til å unngå at sykdom inntrer og utvikles, 
og de bidrar til en bærekraftig utvikling fordi de kan redusere behovet for dyrere tjenester i sene 
faser av sykdomsutviklingen. Administrasjonssjefen anbefaler derfor at planen vedtas. 
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 Innledning 
Mange av kommunens innbyggere har eller vil få behov for rehabilitering i løpet av livet. Det 

blir flere eldre og den medisinske utviklingen gjør at flere behandles for sykdom, flere blir 

reddet etter ulykker og flere lever med kronisk sykdom. God rehabilitering kan være 

avgjørende for i hvor stor grad den enkelte blir i stand til å delta i samfunnet. Flere får behov 

for tilrettelagt bolig og må lære å leve og mestre livet med funksjonsnedsettelser.  

Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 et ansvar for å tilby sosial, 

psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Regjeringens Opptrappingsplan for 

habilitering og rehabilitering 2017-2019 retter seg i hovedsak mot brukere med 

funksjonsnedsettelse som følge av fysisk sykdom.1 Planen skal bidra til at kommunene settes 

i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne og på sikt overtar flere oppgaver 

fra spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning er også et viktig mål for regjeringen i 

arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste.  

Hovedbudskapet i regjeringens opptrappingsplan er at kommunene må innføre systematikk i 

tverrfaglig kartlegging slik at brukere fanges opp i tide slik at risikoen for funksjonsfall og 

dårligere egenmestring reduseres. Tidlig innsats, systematikk i oppfølgingen og 

brukerinvolvering er viktig for en vellykket rehabilitering. Videre understreker 

opptrappingsplanen behovet for mer teambaserte tjenester og helhetlige, samordnede 

tjenesteforløp.  

På bakgrunn av ovenstående har vi nå, for første gang i Kvænangen, utarbeidet en egen 

kommunal plan for habilitering og rehabilitering.  

1.1 Formål 

Et overordnet mål med planen er å styrke habilitering og rehabilitering i Kvænangen. Planen 

har som mål å kartlegge dagens tjenester innen habilitering og rehabilitering, beskrive 

utfordringer og definere satsningsområder og tiltak i perioden 2019-2023. Planen skal bidra 

til helhetstenking rundt kommunens habiliterings- og rehabiliteringsarbeid og gjøre at dette 

blir et tydelig tjenesteområde i kommunen med et faglig tyngdepunkt, tilstrekkelig kapasitet 

og kvalitet samt en hensiktsmessig organisering.  

1.2 Verdigrunnlag 

For at helse- og omsorgstjenestene i framtida skal være bærekraftige, må tjenestene dreies 

mot tidlig innsats og forebygging, og rehabiliteringspotensialet må avklares før 

kompenserende tiltak settes inn der hvor dette er mulig. Det må legges til rette for å sikre 

mobilisering av ressurser hos den enkelte, slik at brukere/pasienter blir i stand til mestring 

og størst mulig grad av selvstendighet.  

Brukermedvirkning og å støtte og styrke den enkelte bruker/pasient til å påvirke sin 

livssituasjon innebærer en form for empowerment. Helsepersonell opptrer da som veileder 

slik at pasienten kan opparbeide deltakende kompetanse. Fokus på å takle stress og 

uventede forhold styrker mestringsevnen og den enkeltes ressurser og er trivsels- og 

                                                             
1 Helse- og omsorgsdepartementet (2017): Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf
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helsefremmende. Dette fokuset på hva som gir god helse kalles salutogenese (i motsetning 

til patologien, som vektlegger årsaker til sykdom).2  

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i respekten for menneskeverdet, 

uavhengig av grad av funksjonshemming og den enkeltes evne til aktivitet og deltakelse. Det 

skal tilstrebes et likeverdig tilbud, slik at mennesker med funksjonsnedsettelser har samme 

mulighet til å nå de målene som er realistiske for han/henne som andre uavhengig av 

bosted, alder, kjønn, etnisitet, forutsetninger og behov. 

1.3 Planprosess 

Arbeidet med den foreliggende planen startet opp i juni 2019 og har foregått individuelt og i 

mindre grupper. Underveis i planprosessen er det hentet inn innspill fra aktuelle aktører, 

blant annet brukerorganisasjoner, lag og foreninger. Arbeidsgruppen har hatt fire møter. 

Som et tiltak for å sikre medvirkning i planen, ble det 26. september avholdt et åpent møte 

hvor innbyggerne, organisasjoner, lag, råd og foreninger hadde mulighet til å komme med 

innspill til planen. Eldrerådet, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet, 

LHL Kvænangen, handikapforbundet og pensjonistforeninga mottok særskilt skriftlig 

invitasjon til dette. Innspill fra møtet er inkludert i planen. Prosjektleder har vært ansvarlig 

for koordinering av arbeidet. 

Prosjektgruppen har bestått av: 

Martine Charlotte Smith (prosjektleder «NYTT Fokus») 

Unni Edvardsen (etatsleder helse og omsorg) 

Hege-Mari Karlsen (enhetsleder hjemmetjenesten) 

Matthias Welz (enhetsleder Gargo sykestue og sykehjem) 

Solvi Martinsen (kommunefysioterapeut) 

Sigrid Heimdal Myreng (kommuneergoterapeut) 

Marianne Sollund (leder Furutoppen bofellesskap for mennesker med utviklingshemming) 

Oddrun Mari Johansen (leder for rus og psykisk helse) 

Kjell Nysveen (kommuneoverlege) 

  

                                                             
2 Walseth, L. og K. Malterud (2004): «Salutogenese og empowerment i allmennmedisinsk perspektiv» i Tidsskr 
Nor Lægeforen nr. 1, 2004; 124: 65–6. 

http://snl.no/patologi
https://sml.snl.no/sykdom
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 Sentrale begreper 

2.1 Habilitering og rehabilitering 

Planen legger til grunn forskrift om habilitering og rehabiliterings nye definisjon av 

habilitering og rehabilitering, jf. boksen under.  

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers 
livssituasjon og mål. 

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom 
pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. 

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få 
begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis 
mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og 
deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. 

Forskrift for habilitering og rehabilitering § 3 

Habilitering og rehabilitering har lik definisjon for ulike målgrupper. Habilitering er rettet 

mot barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig (før fylte 18 år) ervervede 

funksjonsnedsettelser. Pasienter og brukere kan ha ulike diagnoser, og kjennetegnes ofte 

ved at de ikke følger et forventet utviklingsløp.3 En stor brukergruppe innen habilitering er 

mennesker med utviklingshemming. Et fellestrekk er at tilstanden påvirker funksjonsnivå, 

læringsevne og livskvalitet i en slik grad at de behøver strukturert tverrfaglig, tverrsektoriell 

bistand over lengre perioder. Behovet for habilitering varer som oftest livet ut. 4 

Rehabilitering er vanligvis rettet mot tilstander som er ervervet senere i livet. Målgruppen 

kjennetegnes ved behovet for å gjenvinne tapte funksjoner etter sykdom, skade eller 

rusavhengighet. Behovene kan være ulike og sammensatte og kan deles inn i somatikk og 

psykisk helse og rus for å si noe om hvor hovedtyngden av problemstillingen ligger. Ulikheter 

i metodisk tilnærming mellom re-/habilitering kan grovt inndeles i ny-læring og re-læring.4 

2.2 Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning er lovfestet i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Det skilles ofte 

mellom brukermedvirkning på individ-, gruppe- og systemnivå. Forskrift om habilitering og 

rehabilitering § 4 fastsetter at kommunen skal sørge for at den enkelte pasient/bruker kan 

medvirke ved gjennomføring av eget re-/habiliteringstilbud. (Med gjennomføring menes 

planlegging, utforming, utøving og evaluering.) På systemnivå bør kommunen legge til rette 

for at pasient- og brukerrepresentanter deltar i planlegging, utvikling og evaluering av re-

/habiliteringsvirksomheten.  

Brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger omkring egen 

helse og livskvalitet. Brukeren har rett til å medvirke og tjenesteapparatet har plikt til å 

                                                             
3 Helsedirektorater (2015). Veileder om barn og unge med habiliteringsbehov  (IS-2396) 
4 Helsedirektoratet (2018). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov/Barn%20og%20unge%20med%20habiliteringsbehov%20%E2%80%93%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/ab46edad-6c58-4c23-9115-9d77893d9cad:051362bf85ad243bdab308e68c52d3d4e1633e67/Barn%20og%20unge%20med%20habiliteringsbehov%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
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involvere brukeren i undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. Brukerdeltakelse 

og mestring er avgjørende for tjenestenes kvalitet. Dersom brukeren har mulighet til å 

påvirke omgivelsene gjennom egne ressurser og valg, kan det ha positiv innvirkning på 

selvbildet og styrke brukerens motivasjon, noe som er særlig viktig i rehabiliteringsprosesser. 

2.3 Forebygging 

Forebyggende helsearbeid handler ikke kun om å forhindre at et problem, skade eller 

sykdom oppstår. Det kan også handle om å stanse sykdomsutvikling og/eller hindre 

tilbakefall (sekundærforebygging), eller å hindre forverring av sykdom og sikre best mulig 

mestring av livet med helseutfordringer (tertiærforebygging). Noen helsetjenester kan 

derfor falle innenfor både rehabiliterings- og forebyggingsbegrepet. 

2.4 Samhandling 

Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg 

imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en 

koordinert og rasjonell måte.5 

2.5 Individuell plan 

Retten til individuell plan for pasienter og brukere som har behov for langvarige og 

koordinerte helse- og omsorgstjenester er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven §2-5. 

Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte. 

Innholdet i en individuell plan utdypes i forskrift om habilitering og rehabilitering §19: 

a) Oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester 
b) Oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen 
c) Navn på hvem som har ansvar for å sikre samordningen av og framdriften i arbeidet 

med planen, ofte kalt koordinator 
d) Oversikt over hva tjenestemottakeren, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt 

pårørende vil bidra med i planarbeidet 
e) En oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal 

ha ansvaret for disse 
f) En beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres (detaljerte prosedyrer skrives i 

fagsystemene) 
g) En angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av 

planen 
h) Tjenestemottakerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at 

deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger 
i) Oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, 

institusjoner eller etater 
 

2.6 Koordinator 

Habilitering og rehabilitering kjennetegnes ved flere aktører som samarbeider for å bistå 

brukeren i å nå sine mål. Koordinerte tjenester innebærer at det er behov for to eller flere 

helse- og omsorgstjenester. Koordinering handler om å strukturere og ordne tjenestene i 

                                                             
5 Kilde: Samhandlingsreformen, side 13.  
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riktig forhold til hverandre slik at de virker bra sammen. Pasienter og brukere med behov for 

komplekse, langvarige og koordinerte tjenester skal jf. helse- og omsorgstjenesteloven §7-2 

tilbys koordinator. Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient 

eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i 

arbeidet med individuell plan. Tjenestene må organiseres slik at pasienter og brukere er i 

stand til å nå sine mål. Behovet for koordinerte tjenester er uavhengig av alder, diagnose og 

funksjon. Kompleksitet, samarbeid og kontinuitet i tjenestene er viktigere enn antall helse- 

og omsorgstjenester. Langvarige koordinerte tjenester betyr at behovet strekker seg over 

lengre tid.   

2.5  Ansvarsgruppe 
En vanlig form for samhandling rundt en individuell plan er å etablere en ansvarsgruppe. 

Brukere kan ha en ansvarsgruppe selv om det ikke foreligger en individuell plan. 

Ansvarsgruppen skal sikre et tverrfaglig samarbeid, informasjonsflyt og koordinerte 

tjenester.  

2.6  Hverdagsmestring 

Hverdagsmestring er et tankesett som fokuserer på den enkeltes mestring uavhengig av 

funksjonsnivå.6 Det handler om å delta i og mestre hverdagslivets aktiviteter. 

Hverdagsmestring knyttes gjerne til gjøremål og hverdagslivet, og er dermed handlings-

orientert.7 Funksjonsfall, sykdom eller akutt skade kan innebære en endring i utførelse av 

daglige gjøremål. Hverdagsmestring handler om å ta pasientens/brukerens ønsker og valg på 

alvor og å legge til rette for at den enkelte kan bestemme over sitt eget liv.  Det er viktig å 

kartlegge hvordan pasienten/brukeren kan gjenvinne kontroll og mestre hverdagen. Et 

sentralt poeng er at personen selv definerer hva som er betydningsfullt og viktig for seg. 

 

  

                                                             
6 Tuntland. H. & Ness, N.E. (2014). Hverdagsrehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk 
7 Ness, N.E. (2016). «Hverdagsmestring», i Ergoterapeuten Nr. 1–2016. 
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 Styringsdokumenter og kommunens ansvar  
Følgende lover og dokumenter ligger til grunn for og gir føringer for planen og for 

kommunens arbeid på habiliterings- og rehabiliteringsområdet. 

3.1 Statlige føringer   

 LOV-2011-06-24-30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) 

 LOV-1999-07-02-64 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

 LOV-1999-07-02-63 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 

brukerrettighetsloven) 

 FOR-2011-12-16-1256 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell 

plan og koordinator 

 Meld.St.15 (2017-2018) Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre 

 Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 St. Meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 

 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)  

 Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator (IS 2651) 

 Veileder om barn og unge med habiliteringsbehov (IS-2396) 

 

3.2 Regionale føringer – lovpålagte samarbeidsavtaler8  

Tjenesteavtalene mellom regionalt helseforetak (Universitetssykehuset Nord-Norge) og 

lokalsykehuskommunene gir rammer for samarbeid, oppgavefordeling, gjensidig 

kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling mellom forvaltningsnivåene. Avtalene er for 

tiden under revidering.9 Ny versjon ventes klar for kommunal godkjenning i løpet av 1. 

halvår 2020. Følgende avtaler er relevant for nærværende temaplan:   

 Tjenesteavtale 2 – Pasienter med behov for koordinerte tjenester 

 Tjenesteavtale 5 – samarbeid om utskrivningsklare pasienter 

 Tjenesteavtale 10 – samarbeid om forebygging 

 

3.3 Kommunale føringer 

 Planstrategi for Kvænangen kommune 2016-201910 

 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Kvænangen kommune 

 Planprogram for kommunedelplan Helse, omsorg og sosial 2018-2027 

 Rekrutterings- og kompetanseplan 2016–2020 (Nord-Troms) 

 Plan for kompetanseutvikling i helse, omsorg og sosial 2019  

 Tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester  

                                                             
8 Samarbeidsavtalene er lovpålagt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 6- 1. 
9 Nærmere informasjon om arbeidet med revidering av tjenesteavtalene finnes her. 
10 I planstrategien er plan for hverdagsrehabilitering oppført i planperioden. Denne utgår da det er besluttet at 
vi heller skal ha en håndbok. Plan for habilitering og rehabilitering kommer med i stedet.    

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2011-06-24-30?searchResultContext=1184&rowNumber=1&totalHits=703
file:///C:/Users/43ue2705/000-jobb/NYTT%20Fokus/Lov%20om%20helsepersonell%20m.v.%20(helsepersonelloven
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1999-07-02-63?searchResultContext=1752&rowNumber=1&totalHits=758
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2011-12-16-1256?searchResultContext=1939&rowNumber=1&totalHits=444
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2011-12-16-1256?searchResultContext=1939&rowNumber=1&totalHits=444
https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/stm201720180015000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/
file:///C:/Users/43ue2705/000-jobb/NYTT%20Fokus/.%20regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjroeGM9_rkAhWxyqYKHWiRBrQQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.regjeringen.no%2Fcontentassets%2Fd64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382%2Fno%2Fsved%2Fopptrappingsplanrehabilitering.pdf&usg=AOvVaw1xZ9Co9tOahwQXHS1Hjoyf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/barn-og-unge-med-habiliteringsbehov/Barn%20og%20unge%20med%20habiliteringsbehov%20–%20Veileder.pdf/_/attachment/inline/ab46edad-6c58-4c23-9115-9d77893d9cad:051362bf85ad243bdab308e68c52d3d4e1633e67/Barn%20og%20unge%20med%20habiliteringsbehov%20–%20Veileder.pdf
https://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale%2002%20pasienter%20med%20behov%20for%20koordinerte%20tjenester.pdf
https://unn.no/Documents/Samhandling/Tjenesteavtaler/Tjenesteavtale%2010%20forebygging.pdf
https://www.kvanangen.kommune.no/getfile.php/3635860.1387.xuacyctrxa/Planstrategi+-vedtatt+21+09+2016.pdf
https://www.kvanangen.kommune.no/getfile.php/4270366.1387.znlziuau7awjqs/Folkehelseoversikt.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiNhcee9_rkAhVOUZoKHfHAASEQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.kvanangen.kommune.no%2Fgetfile.php%2F3888519.1387.acwurvwpep%2FPlanprogram%2Bkommunedelplan%2BHO%2Bh%25C3%25B8ringsdok.docx.pdf&usg=AOvVaw0sshowxeP65R6qYPN3i58_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo7v259_rkAhUV6KYKHZU6CygQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.nordtromsportalen.no%2Fgetfile.php%2F3855619.1587.fbdwfyvcae%2FVedtatt%2BRekrutterings-%2Bog%2Bkompetanseplan%2B2016-2020.pdf&usg=AOvVaw3BniGbZtyvDLfix9ezxtzT
https://unn.no/fag-og-forskning/samhandling/vi-reviderer-tjenesteavtalene-og-onsker-dine-innspill
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3.4 Kommunens ansvar og oppgaver 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 fastsetter at kommunene har ansvar for å tilby 

helsefremmende og forebyggende tjenester, samt sosial, psykososial og medisinsk 

habilitering og rehabilitering. Dette ansvaret er videre konkretisert i kapittel 3 i forskrift om 

habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.  § 5 fastsetter at kommunen 

skal planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet og ha en generell oversikt over 

behov for habilitering og rehabilitering i kommunen. Kommunen skal sørge for at alle som 

oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig undersøkelse og utredning ved behov for 

habilitering og rehabilitering uavhengig av boform, og ved behov henvise til 

spesialisthelsetjenesten, før habilitering og rehabilitering settes i gang (§8). 

Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge 

miljøet rundt den enkelte pasient og bruker (§ 9).     

3.5 Oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten 

Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å sørge for at brukere får 

nødvendig re-/habilitering og helhetlige tjenester. Tabell 1 beskriver hvilke tilbud som bør 

ytes i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Mange pasienter vil ha behov for tjenester på 

begge nivåer, og overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten vil 

kunne være en utfordring i rehabiliteringsforløpet. 

Tabell 1: Oversikt over hvilke tilbud som bør ytes i kommunen og i spesialisthelsetjenesten 

Tilbud som bør ytes i kommunene Tilbud som bør ytes i 
spesialisthelsetjenesten 

Tilbud til pasienter og brukere med kroniske 
sykdommer og tilstander innen de store 
diagnosegruppene, f.eks.: 
 • muskel- og skjelettsykdommer  
• livsstilssykdommer  
• lettere psykiske lidelser  
• diabetes  
• kols og lungesykdommer.  
• kreft  
• rehabilitering i senere fase innen hjerte og 
karsykdommer, herunder hjerneslag  
• rehabilitering ved mindre omfattende 
behov etter ortopedisk behandling 
 

Rehabilitering av særlig kompleks art, og i 
akutte faser og ved betydelige endringer i 
funksjonsnivå, f.eks. til pasienter med: 
• progredierende nevrologiske tilstander  
• ved betydelige endringer og i akutte faser:  
• nevrologiske tilstander som CP, hjerneslag 
med   komplekse utfall, spinalskade, 
traumatisk hodeskade 
• amputasjoner  
• multitraumer  
• sjeldne sykdommer og tilstander 

Videre anbefales at kommunene styrker tilbudet 
innen sansetap, læring og mestring og endring av 
levevaner. 

Tiltak fra spesialisthelsetjenesten må omfatte både 
utredning, behandling, veiledning og opplæring. 

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet, 2017, s. 26 

Helsedirektoratet foreslår at den avgjørende faktoren for hvorvidt re-/habilitering bør foregå 

i spesialisthelsetjenesten eller i kommunen er hvilke behov brukeren har for spesialisert 

medisinsk kompetanse. Den endelige konkretiseringen av ansvarsfordelingen skjer lokalt, 
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gjennom de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom kommunene og det regionale 

helseforetaket (jf. punkt 3.2 over).  

Kommunen har også ansvar for hjelpemiddelformidling og andre ergonomiske tiltak. Det skal 

finnes en koordinerende enhet som har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan 

og oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. 

3.6 Rehabilitering i Nord-Norge - et samhandlingsprosjekt 

Rehabilitering i Nord-Norge er et samhandlingsprosjekt mellom kommune- og 

spesialisthelsetjenesten i perioden 2018-2023.11 Formålet med prosjektet er å utarbeide en 

felles avklaring og strategi innen rehabiliteringsfeltet på tvers av spesialisthelsetjeneste og 

kommunene i Nord Norge. Prosjektet skal avdekke rehabiliteringsbehov og gi anbefalinger 

til tiltak for videre beslutning. Allerede i den første rapporten kom følgende anbefalinger:  

Tabell 2: Anbefalinger for å møte framtidige behov for rehabilitering – fellestiltak 

Nr. Tiltak 

1 Styrke tilbudet til brukergrupper med udekkede rehabiliteringsbehov: 

 pasienter med kognitive endringer  

 kreftpasienter med senskader  

 pasienter med nevrologiske eller progredierende nevromuskulære 
sykdommer  

 pasienter med CFS/ME  

 pasienter med muskel-/skjelettlidelser 

2 Etablere «Tidlig støttet utskriving» for hjerneslagpasienter 

 

Tabell 3: Anbefalinger til kommunehelsetjenesten for å møte framtidige behov for 
rehabilitering 

Nr. Tiltak 

1 Etablere Frisklivsentraler hvor frisklivs-resepten og læring og mestring blir 
bærebjelken i det forebyggende helsearbeidet 

2 Etablere et lavterskeltilbud drevet av et tverrfaglig team f.eks. etter modell av 
Hverdagsrehabilitering 

3 Tilgang til minst et tverrfaglig sammensatt rehabiliteringsteam som samarbeider 
nært med fastlegene, og hvor det etableres spisskompetanse på feltet 
kognisjon/kognitive vansker 

4 Tilgang til øremerkede senger til tverrfaglig rehabilitering for pasienter og 
brukere med kroniske sykdommer og tilstander innen de store 
diagnosegruppene. 

5 Innta en offensiv holdning i forhold til innføring av velferdsteknologi slik at 
brukere med funksjonsnedsettelse kan oppleve mer selvstendighet. Og på sikt 
effektivisere og forbedre ressursinnsatsen. 

                                                             
11 Helse Nord (2019): Rehabilitering i Nord-Norge. Rapport fra et prosjektarbeid for et likeverdig og mer 
forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge.  
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 Kommunens tjenestetilbud innen habilitering og rehabilitering  
I denne delen ser vi innledningsvis kort på hvordan helse- og omsorgstjenestene er 

organisert og hvilke tjenester kommunen har i dag fordelt på ulike nivåer/trinn. Dernest 

følger en beskrivelse av de sentrale aktørene innen re-/habilitering i den kommunale helse- 

og omsorgstjenesten (4.1) samt sentrale aktører eksternt (4.2). Deretter følger en 

beskrivelse av koordinerende enhet (4.3) og tilbud som kommunen har pr. i dag (4.4). 

Organisering av tjenestene og kompetanse utgjør interne forutsetninger for kommunens 

tjenestetilbud og potensialet for tjenesteinnovasjon. Samhandling på tvers av avdelinger og 

enheter er nødvendig for å lykkes med kvalitetssikrede tjenester og gode pasientforløp.  

Figur 1 Organisasjonskart helse- og omsorgstjenesten i Kvænangen 

Kvænangen kommunes helse og omsorgstjenester er inndelt i 6 ulike tjenesteområder som 

vist i figuren over.  

Lavest Effektive Omsorgsnivå (LEON) er et prinsipp om at tjenester tildeles ut fra det 

hjelpebehov den enkelte har, på lavest mulig tjenestenivå, med fokus på å styrke brukerens 

ressurser og bidra til størst mulig grad av egenmestring og livskvalitet. Ved tildeling av 

tjenester er det et mål å identifisere brukere med rehabiliteringspotensiale på et tidlig 

tidspunkt. Brukeren bør kartlegges og motiveres til å styrke egne ressurser og funksjon før 

kompenserende tiltak iverksettes.  

Omsorgstrappa bidrar til å illustrere de ulike tjenestenivåene, jf. figur 2 på neste side. 

Tjenestetilbudet strekker seg fra forebyggende og støttende tiltak til brukere med små 

hjelpebehov (lavterskeltilbud) og til mer omfattende tjenester til de med større hjelpebehov. 

Grunnmuren er viktig for vellykket re-/habilitering og for at folk skal kunne leve best mulig 

med sine funksjonsnedsettelser og delta i samfunnet. Det er viktig at kommunen har 

tilstrekkelig mange trinn og tiltak i omsorgstrappen, slik at brukerne får tjenester på rett nivå 

og til rett tid.  

Helse og omsorg

Furutoppen 
Bofelleskap for mennesker med 

utviklingshemming
Rus og psykisk helse

Legekontor Fysioterapi

Helsestasjon Ergoterapi

Gargo sykehjem og sykestue Hjemmetjenester
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Figur 2 Omsorgstrappa, ulike nivå i tiltakskjeden.  (Kilde: Tjenestebeskrivelser og tildelings-
kriterier for helse- og omsorgstjenester i Kvænangen kommune) 

Rehabiliteringspyramiden (figuren under) illustrerer at også rehabiliteringstjenester ytes på 

ulike nivåer i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Rehabiliteringspyramiden 
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4.1 Sentrale aktører i kommunen 

De sentrale aktørene innen habilitering- og rehabilitering møter mennesker i ulike livsfaser 

og med forskjellige behov. Forebygging og re/habilitering skal være felles tankesett for alle 

aktørene. Tjenestene plikter å tilby individuell plan og/eller koordinator når kriteriene for 

dette oppfylles.  

Bruker er den største ressursen i et rehabiliteringsforløp og skal medvirke i utarbeiding av 

mål. Tjenesteapparatet skal tydeliggjøre brukerstemmen og bidra til at helsetjenestene 

møter og styrker individets egne ressurser og mestringsevne. Helsepersonell skal stille sin 

faglige kompetanse og kunnskap til rådighet, og samtidig verdsette brukeren som ekspert på 

seg selv, i kraft av sine erfaringer.  

Pårørende er ofte en viktig støtte og ressurs for brukeren. Pårørende kjenner brukeren godt, 

og kan ha nyttige erfaringer om hva som kan bidra til å hjelpe. Pårørende kan ha behov for 

faglig veiledning, støtte og avlastning.  

Ergoterapeuten gir tilbud til mennesker som av ulike årsaker har vansker med å utføre 

daglige aktiviteter. Ergoterapi inngår som en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og 

rehabiliteringstilbud, både i institusjon og i private hjem. Ergoterapeuter arbeider for å 

fremme selvstendighet og gjenvinne funksjon og fokuserer på mestring av meningsfylte 

aktiviteter og deltakelse sosialt og i samfunnet. Dette gjøres gjennom tilrettelegging av 

aktiviteter i dagliglivet (ADL) samt trening og kartlegging av mennesker som har behov for 

habilitering og rehabilitering. Ergoterapeuten har også ansvar for hjelpemiddelformidling og 

er syns- og hørselskontakt i kommunen. Ved behov gis veiledning og opplæring til 

pårørende/ansatte/andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Fysioterapeuten jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Tjenesten er en 

del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud og gis i forbindelse med 

forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade. Fysioterapeuten tilbyr 

blant annet trening med barn og voksne med habiliteringsbehov eller behov for 

rehabilitering. Det tilbys også veiledning og opplæring av pårørende/ansatte/andre aktuelle 

samarbeidspartnere i trening og stimulering som fremmer barn og voksnes utvikling og 

helse. Kommunal fysioterapeut tilbyr oppfølging hjemme hos de brukerne som av ulike 

årsaker ikke kan benytte seg av det polikliniske tilbudet, eller hvor det er mest 

hensiktsmessig.  

Fastlegen spiller en viktig rolle i diagnostisering, oppfølging og behandling av personer med 

behov for habilitering og rehabilitering. Fastlegen har en medisinskfaglig koordineringsrolle, 

og skal identifisere brukere som har behov for re-/habilitering og delta i arbeidet med å 

fastsette re-/habiliteringsmål. Fastlegen henviser til spesialisthelsetjenesten for utredning, 

diagnostisering og kompleks rehabilitering, samt bidrar til videre oppfølging i den 

kommunale helsetjenesten. Fastlege og legevakt har en sentral rolle i behandling og 

henvisning i akuttstadiet av personer som har får sykdommer eller skader som kan føre til 

betydelig funksjonsnedsettelse, eksempelvis hjerneslag, nevrologiske sykdommer, skader og 

rusmisbruk.  
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Hjemmetjenesten er hyppig i kontakt med sine brukere og spiller en viktig rolle i å oppdage 

funksjonsfall og avdekke rehabiliteringsbehov. Tjenesten bistår brukerne sine i å mestre 

hverdagslige aktiviteter slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmetjenesten skal 

motivere og følge opp brukere i rehabiliteringsprosesser. Det er derfor viktig at de ansatte 

har et rehabiliterende tankesett med fokus på hverdagsmestring. I hverdagsrehabilitering 

har ansatte en rolle som hjemmetrenere.  

Tjenester for mennesker med utviklingshemming (TU) er et tilbud til personer i alle aldre 

med utviklingshemming. Brukerne i TU har funksjonsnedsettelser som varer livet ut, og 

tjenesten har derfor hele tiden fokus på habilitering i det daglige arbeidet. Det ytes 

nødvendig praktisk bistand og opplæring gjennom miljøarbeid og ADL-trening. Målet er å 

fremme mest mulig deltakelse og selvstendighet i hverdagslivets gjøremål eller trening på 

vedlikehold av ferdigheter. Det gis veiledning, bistand, opplæring og tilsyn innen områder 

som dagliglivets ferdigheter (hygiene, døgnrytme, ernæring, husarbeid m.m.), 

dagsplanlegging, kommunikasjon, sosial fungering, økonomi, bruk av offentlige tjenester 

(lege, tannlege, offentlige kontorer o.l.). Hver bruker i TU får oppnevnt en primærgruppe, 

som består av 3-4 ansatte.  Gruppene ledes av en primærkontakt og møtes månedlig, eller 

ved behov. Primærgruppen passer på at alt av tiltak og planer rundt brukeren blir fulgt opp i 

det daglige og har tett kontakt med samarbeidspartnere. 

Rus og psykisk helse er et tilbud for voksne som har utfordringer når det gjelder rus og/eller 

psykiske lidelser, er i krise eller befinner seg i vanskelige livssituasjoner. Rus- og psykisk helse 

samarbeider målrettet med brukerne og har fokus på menneskets ressurser, forebygging og 

hverdagsmestring. Tjenesten bistår mennesker med rus- og psykiske lidelser med å mestre 

sitt eget liv og daglige gjøremål. Dette gjøres eksempelvis gjennom terapeutiske samtaler, 

veiledning, hjelp til å strukturere hverdagen og fungere sosialt og miljøterapeutisk arbeid. 

Oppfølging kan skje på kontoret, hjemme hos brukeren eller på andre arenaer. Videre tilbyr 

tjenesten sine brukere å delta på møteplassen, som er en arena hvor brukere kan utveksle 

erfaringer, ha gode samtaler, oppleve sosial mestring og en meningsfylt hverdag. Tjenesten 

formidler også informasjon, veileder og underviser om rus og psykisk helse til andre aktuelle 

instanser. 

Frisklivssentralen har en helhetlig tilnærming for å styrke fysiske, mentale og sosiale 

ressurser for helse, endring og mestring. Målgruppen er voksne som har økt risiko for, eller 

som allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre 

helseutfordringer. Frisklivsresepten er en del av frisklivssentralens forebyggende og 

helsefremmende tilbud. Den gir tre måneders oppfølging på frisklivssentralen; her kan man 

få hjelp til å endre vaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og røyking. Det tilbys 

også åpne treningstilbud, som blant annet benyttes av innbyggere med behov for opptrening 

eller som ønsker å holde seg aktiv. Frisklivssentralen har i perioder hatt treningstilbud og 

teoriundervisning spesielt egnet for personer med plager i rygg, nakke og skuldre. Seniortrim 

i regi av Frisklivssentralen er åpent treningstilbud for eldre over 60 år. En del deltar i kortere 

perioder for å bedre fysisk funksjon etter sykdom, skader, operasjoner og brudd, andre går 

fast år etter år og for å forebygge funksjonsfall. 
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Gargo sykestue har en sentral rolle i enkel rehabilitering av personer som ikke kan bo 

hjemme i første del av rehabiliteringsforløpet. Eksempelvis opptrening etter hjerneslag, 

frakturer og andre kroniske og akutte sykdommer. Fysio- og ergoterapeut vurderer behov 

for tilrettelegging og rehabilitering. Formålet er å forbedre fysisk funksjon og mestre 

hverdagen hjemme. Rehabiliteringen følges opp i samarbeid med de ansatte på Gargo. 

Behovet for videre rehabilitering i hjemmet blir vurdert under oppholdet.  

 

Helsestasjon er et tilbud til barn og unge fra 0-20 år og deres familier/foresatte. Formålet 

med tjenesten er å fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og 

forebygge sykdom og skader. Helsestasjonen spiller en viktig rolle i tidlig innsats og 

helsesykepleier deltar i habiliteringsforløp med barn og ungdom. Tjenesten har en viktig 

oppgave i å fange opp barn og unge med behov for hjelp og oppfølging for eksempel på 

grunn av funksjonsnedsettelser, problemer i familien, psykiske plager eller andre 

sammensatte, langvarige hjelpebehov. Helsesykepleier samarbeider tett med barnehage og 

skole. 

Støttekontakt: Meningsfylte aktiviteter og deltakelse i samfunnet er viktig for helse og 

livskvalitet og kan bidra til å opprettholde funksjon og forebygge ensomhet.  Du kan søke om 

å få støttekontakt hvis du har en funksjonsnedsettelse og trenger støtte til deltakelse i 

aktiviteter på fritiden eller har lite sosialt nettverk. En støttekontakt kan ta deg med ut på 

ulike aktiviteter, arrangementer eller besøke deg hjemme.  

4.2 Aktører utenfor den kommunale helsetjenesten 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er et tilbud i psykisk helsevern til barn og 
unge. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn fra 0–18 år, men der det er påbegynt behandling 
før 18 år kan tilbudet videreføres til fylte 23 år. Tilbudet gjelder også barnas familier og 
består av utredning, behandling, rådgivning og tilrettelegging knyttet til psykiske vansker, 
atferdsvansker og læringsvansker. BUP tar hånd om problemer som ikke kan løses i de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentrale fagpersoner er psykolog, barnepsykiater, 
familieterapeut, nevropsykolog, klinisk pedagog og klinisk sosionom.  

Logopeditjenesten er et tilbud til barn med språk-, tale- og kommunikasjonsvansker. I tillegg 

gir logopeden informasjon, råd og veiledning til foresatte og samarbeidspartnere. Vanlige 

arbeidsområder er diagnostisering og behandling av språkvansker, uttalevansker, 

taleflytvansker, stemmevansker og lese- og skrivevansker. Alle barn som skal ha oppfølging 

av logoped, må først henvises til PPT for sakkyndig vurdering av behovet.  Kvænangen 

kommune har ikke egen logopedtjeneste, men samarbeider med Nordreisa. Voksne med 

behov for logopeditjeneste henvises til privatpraktiserende logoped med kommunal avtale.   

Kvænangen produkter samarbeider med kommunen i oppfølging av brukere som står i fare 
for å havne utenfor arbeidslivet. Formålet er å hindre at arbeidstakere faller ut av 
arbeidslivet, forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet samt øke muligheten 
for ordinært arbeid. Servicetekniker hos Kvænangen produkter er sentral i kommunens 
hjelpemiddelformidling. Han har ansvar for blant annet utlevering, mindre 
reparasjoner/vedlikehold, samt henter inn og sender tilbake hjelpemidler. 
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Barnehage/skole er de viktigste daglige arenaene for barn og unge og skal støtter deres 

utvikling. Barn og unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har rett til et 

individuelt tilpasset og likeverdig tilbud som bidrar til en meningsfull oppvekst uansett 

funksjonsnivå. Tverrsektoriell samhandling skal sikre god kvalitet i det samlede tilbudet. 

Elever i skolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og 

læring. Skolen tilbyr individuell opplæringsplan (IOP) og spesialundervisning, for elever med 

særskilte behov slik at barnet skal få forsvarlig utbytte av opplæringen. Helsepersonell kan 

bidra i utformingen av IOP og gi annen helsefaglig oppfølging ved behov.  

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste skal bistå skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å tilrettelegge opplæringen for elever med særskilte behov. 

Tjenesten skal sørge for at det utarbeides sakkyndig vurdering hvor loven krever det. 

Voksen- og barnehabiliteringstjenestene ved UNN gir tilbud til personer med medfødte 

eller tidlig ervervede kognitive problemer som trenger habilitering/rehabilitering. Tilbudet 

gis blant annet som tverrfaglig utredning, behandling, veiledning og oppfølging, samt kurs og 

opplæring til foresatte og lokalmiljøet. Tjenesten spiller også en viktig rolle innen veiledning 

av de kommunale habiliteringstjenestene.  

 

NAV: NAV følger opp brukere som trenger hjelp til å komme i arbeid bl.a. gjennom 

arbeidsrettet rehabilitering. Dette er et tiltak for å styrke arbeidsevne og deltakelse gjennom 

bl.a. kartlegging, arbeidsutprøving og andre motivasjons- og mestringsaktiviteter. NAV 

samarbeider med brukere i utformingen av aktivitetsplan og følger opp med regelmessige 

samtaler. NAV samarbeider med lokale helseinstanser og spesialisthelsetjenesten i 

oppfølging og avklaring av brukere.  

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for anskaffelse, formidling, service og reparasjoner av 

hjelpemidler som eies og finansieres av folketrygden. Hjelpemiddelsentralen har en sentral 

rolle i å bistå i saker som krever spesialisert kompetanse og i tillegg bidra til 

kompetanseheving i kommunen gjennom målrettet opplæring og samarbeid. NAV 

hjelpemiddelsentral foretar også arbeidsplassvurderinger og har ansvar for tolketjeneste for 

personer med begrensede norskkunnskaper, døve, hørselshemmede og døvblinde.   

4.3  Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KEHR) 

En forutsetning for et godt rehabiliteringstilbud er koordinering og samarbeid mellom 

tjenestene.1 Kommunene skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. 

Enheten skal sørge for samhandling kommunalt og med spesialisthelsetjenesten. Enheten 

skal bidra til samarbeid mellom tjenesteyterne ved å planlegge og organisere habiliterings- 

og rehabiliteringstilbudene og legge til rette for brukermedvirkning.12 

I Kvænangen kommune skal vurderingstemaet ha ansvaret for koordinerende enhet og 

behandle søknader om habilitering og rehabilitering, samt styrke arbeidet med individuell 

plan og koordinator. Enheten har også ansvar for å holde oversikt over hvilke 

                                                             
12 Helse og omsorgsdepartementet. (2011). Nasjonal helse og omsorgsplan. (Meld. St. 16 (2010-2011). Hentet 
fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-16-20102011/id639794/ 
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rehabiliteringsbehov som finnes i kommunen. Faggrupper som inngår i teamet er fastlege, 

sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut.  

4.3.1 Koordinerende enhets ansvarsoppgaver  

Veileder om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator utdyper 

koordinerende enhets sentrale oppgaver og ansvar:  

 Å ha oversikt over kommunens tilbud innen habilitering og rehabilitering. 

 Motta interne meldinger om behov for habilitering og rehabilitering 

 Legge til rette for brukermedvirkning 

 Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere 

 Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer 

 Ivareta familieperspektivet 

 Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator 

o Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator 

o Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator 

o Kompetanseheving om individuell plan og koordinator 

o Oppnevne, lære opp og veilede koordinator 

 

4.4 Kommunale tilbud innen habilitering og rehabilitering 

Kvænangen kommune har flere gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester.  

Per dags dato tilbys følgende tjenester knyttet til habilitering: 

- Praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål 
- Fysioterapi 
- Ergoterapi  
- Hjelpemidler/velferdsteknologi 
- Individuell plan og koordinator 
- Dagtilbud for personer med utviklingshemning  
- Støttekontakt  
- Logopedavtale med Nordreisa kommune 

Per dags dato tilbys følgende tjenester knyttet til rehabilitering:  

- Praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål 
- Fysioterapi 
- Ergoterapi  
- Tjenester innen rus og psykisk helse 
- Hjelpemidler/velferdsteknologi 
- Individuell plan og koordinator 
- Støttekontakt 

- Frisklivssentral 

- Korttidsopphold for rehabilitering på institusjon 
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 Utfordringer  
Stortingsmeldingen om samhandlingsreformen og Regjeringens opptrappingsplan for 

habilitering og rehabilitering peker på utfordringer i dagens tjenester som svikt i samarbeid 

og koordinering, for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom, manglende 

brukermedvirkning, kapasitet og faglig kvalitet. Til sist gir den demografiske utviklingen og 

endring i sykdomsbildet utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. 

Disse utfordringer finner vi også i Kvænangen kommune. Under ser vi nærmere på 

utfordringsbildet i Kvænangen. 

5.1 Demografiske utfordringer 

Befolkningsframskrivinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 11,4% av befolkningen i 

Kvænangen vil være over 80 år i 2040, sammenlignet med 7,8% i 2019. En økning i antall 

eldre fører til endrede og mer komplekse behov for helsetjenester. Samtidig flytter en større 

andel av yngre innbyggere fra distriktene, noe som fører til fallende befolkningstilvekst og 

reduserte inntekter.  

Figurene under viser at Kvænangen vil oppleve en nedgang på ca. 10 prosentpoeng i andelen 

yrkesaktive fra 59,2% i år 2000 til 49,8% i 2040. Tilsvarende nedgang på landsbasis er kun på 

3 prosentpoeng.13  

 

 

Figur 5 Andel i og utenfor yrkesaktiv alder i Norge. 2000-
2040. Normalalternativet. Prosent 

 

Endringer i forsørgerbrøken viser et alarmerende bilde (fig. 6). Mens det i Kvænangen var 

2,38 yrkesaktive pr. pensjonist i 2018, vil det i 2040 bare være 1,55 yrkesaktiv pr. 

pensjonist.14 Dette er betydelig lavere enn på landsbasis. Det vil ikke være nok folk eller 

inntekter i kommunen til å ivareta innbyggernes behov for helsetjenester. Dette viser seg 

allerede i dagens arbeidsstokk i Kvænangen hvor 46% av de ansatte i helsetjenesten er over 

                                                             
13 Kommuneprofilen (2018b). Framskrivning Yrkesaktive og ikke-yrkesaktive 2020-2040.  
14 Samhandlingsbarometeret (u.å.). Samhandlingsbarometeret: Kunnskapsbank for samhandling. 

Figur 4 Andel i og utenfor yrkesaktiv alder i Kvænangen. 
2000-2040. Normalalternativet. Prosent 

https://www.kommuneprofilen.no/Profil/Befolkning/DinRegion/bef_fram_gamle_unge_region.aspx
https://www.samhandlingsbarometeret.no/webview/
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50 år, noe som innebærer at mange i løpet av de nærmeste årene enten går av med pensjon 

eller går ned i stilling. 

Demografiske endringer gjør det maktpåliggende å tenke nytt for at helsetjenestene skal 

være bærekraftige.  

 

 

Figur 6 Forsørgerbrøk 2018-2040 (data fra Samhandlingsbarometeret) 
Merknad: Forsørgerbrøk defineres som forholdet mellom yrkesaktive og pensjonist. 

 

5.2 Utfordringer knyttet til spredt bosetning og lange avstander 

Bosettingsstrukturen i Kvænangen er preget av spredt bosetning. I kommuneplanens 

arealdel er det et overordnet mål om at det at det skal være levende bygder i Kvænangen og 

at det skal bo folk i hele kommunen. Målet om at befolkningen skal kunne bo lengst mulig 

hjemme dersom de ønsker det og motta nødvendige helsetjenester så nært hjemmet som 

mulig kan da by på utfordringer. Det er tidkrevende å reise lange avstander for å yte helse- 

og omsorgstjenester i hjemmet, noe som kan være belastende i en helsetjeneste som 

allerede har pressede ressurser. Lange avstander kan også gjøre helsetjenestene 

vanskeligere å oppsøke for brukere.   

Kommunens geografiske plassering gjør at enkelte nødvendige og spesialiserte 

helsetjenester i kommunen og spesialisthelsetjenesten er langt unna og dermed vanskelig 

tilgjengelig. Eksempelvis er det lang reisevei til nærmeste sykehus. Logoped og psykolog 

finnes heller ikke i kommunen per dags dato. Dette innebærer blant annet at det er 

tidkrevende for brukere å få spesialisert oppfølging. Tilgjengelighet avhenger også av 

sesongbaserte faktorer som vær og føreforhold som i verste fall kan hindre at man får 

nødvendig helsehjelp. På åpent møte om plan for habilitering og rehabilitering kom det fram 

at flere ønsket desentraliserte tilbud i regi av frisklivssentralen. Det ble også fremmet forslag 

om et lavterskeltilbud som kan fungere som bindeledd mellom hjem og tjenestetilbud.  
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5.3 Utfordringer knyttet til tverrfaglig samarbeid, samhandling og koordinerte 

tjenester 

Tverrfaglig samarbeid er viktig for å sikre gode og helhetlige tjenesteforløp. I Kvænangen 

kommune fungerer dette godt på noen områder, men manglende prosedyrer for samarbeid 

mellom de ulike tjenesteområdene kan gjøre det utfordrende å samhandle på tvers av 

tjenestene. Tjenestene og målsetningene er ikke alltid godt nok koordinerte eller tilstrekkelig 

klargjort. Manglende rutiner for samhandling, kan resultere i at brukere ikke mottar riktig 

tjeneste til rett tid. Manglende rutiner krever større bevissthet hos den enkelte og kan føre 

til varierende grad av samhandling.  

Per dags dato har ikke Kvænangen etablert klare retningslinjer for koordinerende enhet, noe 

som kan føre til at kommunikasjonen mellom de ulike tjenestene blir mindre helhetlig Det 

foreligger heller ikke tydelige prosedyrer for individuell plan og koordinator. Koordinerende 

enhet er i etableringsfasen da det utarbeides retningslinjer for enheten i prosjektet «NYTT 

Fokus».  

Samhandlingsreformen legger større ansvar for oppfølging på kommunene.15 Samarbeidet 

med spesialisthelsetjenesten skal koordineres for å sikre gode pasientforløp. Overganger 

mellom helseinstitusjoner og hjemmet er avhengig av tilstrekkelig informasjonsflyt for å 

oppnå god samhandling. Brukere opplever ofte overgangene som fragmenterte og uten 

tilstrekkelig brukerinvolvering. Dette kan resultere i at brukerne opplever tjenestene som 

mangelfulle. Rutiner for oppfølging av e-helsemeldinger og klare ansvarslinjer for 

kommunikasjon er viktig. Svikt i kommunikasjon og involvering av andre tjenesteenheter kan 

skape utfordringer i overgangen mellom korttidsopphold og hjemmet.  

 

5.4 Krav til økt kompetanse 

I Samhandlingsreformen tildeles kommunene større ansvar og flere oppgaver.15 Samtidig 

øker antall brukere/pasienter betraktelig i årene fremover. Vi får flere eldre og flere som 

lever lenger med ulike sykdommer og diagnoser som ofte krever spisset kompetanse, også 

innen ulike former for rehabilitering, jf. tabell 1 (s. 10). Kvænangen kommune har en 

signifikant høyere forekomst av muskel- og skjelettlidelser og hjerte- og karsykdom enn på 

landsbasis.16 Ifølge kommunalt legesenter har flere av innbyggerne i Kvænangen 

sammensatte sykdomsbilder med eksempelvis høyt blodtrykk, diabetes, hjertekar sykdom, 

overvekt og noen også kreft samtidig. Videre er det en utfordring når brukere har en 

kombinasjon av ruslidelser, psykiske og somatiske plager.  Disse momentene medfører ofte 

komplekse diagnoser og et økt behov for forebyggende tiltak både på primær-, sekundær og 

tertiært nivå.17  

Nye oppgaver, behandlingsformer og brukergrupper stiller økt krav til kompetanse. God 

medisinsk oppfølging er viktig for å legge til rette for helhetlig rehabilitering. Kvænangen 

                                                             
15 Helse- og omsorgsdepartementet (2009). Samhandlingsreformen. (Meld. St. 47 (2008-2009).  
16 Folkehelseinstituttet (2019). Folkehelseprofil 2019 – Kvænangen.  
17 Kvænangen kommune (2018). Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. 

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1943&sp=1&PDFAar=2019
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mangler per i dag spesialsykepleiere på viktige områder som diabetes og kreft og det er en 

utfordring å rekruttere slike til en liten kommune som Kvænangen.  

Også når det gjelder helsepersonell med grunnleggende fagutdanning opplever kommunen 

store rekrutteringsutfordringer. Kvænangen kommune har en høy andel av ufaglærte. Det er 

varierende antall av ufaglærte i de ulike enhetene, jf. tabellen under. Dette kan påvirke 

kvaliteten på tjenestene, derfor er det nødvendig å arbeide for at ufaglærte tar utdanning.  

Tabell 4: Oversikt over stillingsprosent og antall ufaglærte     

 

 

 

 

Kilde: Plan for kompetanseutvikling i helse, omsorg og sosial i Kvænangen kommune 2019 

 

5.5 Utfordringer tilknyttet brukermedvirkning 

Primærhelsetjenestemeldingen beskriver en rekke utfordringer tilknyttet 

brukermedvirkning.18  Blant annet kom det fram at brukere opplever at informasjon de 

mottar er dårlig tilrettelagt eller manglende. Kunnskap om helsetjenester og rettigheter er 

essensielt for å kunne ta informerte valg. Det er viktig at hver enkelt ansatt er bevisst hva det 

skal informeres om og brukerens rettigheter til å medvirke.  

En annen utfordring er mangelfull og lite oppdatert informasjon om tjenestene på 

kommunens hjemmeside. Dette kan i verste fall medføre at innbyggerne ikke oppsøker 

tjenester, til tross for behov. Nettsiden kan oppleves som lite brukervennlig for noen og det 

kan være krevende å finne informasjonen man oppsøker. Det er derfor viktig å sikre at 

informasjon og søknadsskjema er enkelt tilgjengelig for dem som ønsker det.  En stor andel 

av befolkningen er eldre, og kan ha behov for informasjon gjennom andre kanaler enn 

internett, eksempelvis informasjonsbrosjyrer eller direkte kontakt med tjenesten. 

Når informasjonen ikke er tilstrekkelig, kan det bli en utfordring for den enkelte å ta 

beslutninger om egen helse og helsetjenester. Videre kan det være en utfordring å tilby 

brukere tilstrekkelig medbestemmelse og valgfrihet, gjelder dette for personer med kognitiv 

svikt eksempelvis personer med demens eller utviklingshemming. I slike sammenhenger må 

tjenesteytere være bevisst på eventuell bruk av makt og tvang, og tillitsskapende tiltak. 

Det er en utfordring at barn og unge ikke blir hørt i tilstrekkelig grad. 

Primærhelsetjenestemeldingen viser at barn og unge ofte ikke ansees som reelle 

samarbeidspartnere og at helsepersonell lett går inn i ekspertrollen, som den som vet hva 

som er best for barnet eller ungdommen.18 Barn og unge vet ofte selv best hva som skal til 

                                                             
18 Helse- og omsorgsdepartementet: Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og 
helhet.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/


23 
 

for at de får bedre helse og livskvalitet. De er viktige endringsaktører, og det er viktig å 

inkludere deres stemme i utforming av tjenester på individ og systemnivå. Dette krever at de 

får informasjon som er tilpasset deres forutsetninger, alder og modenhet. 

 

 Hovedmål og satsningsområder  

6.1 Hovedmål 

Innbyggerne i Kvænangen skal få re-/habiliteringstjenester som tilfredsstiller nasjonale krav 

og føringer, og som fremmer medvirkning og mestring i hverdagen. Tjenesten skal styrke 

pasienten og brukerens muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale 

og/eller psykiske mestringsevne. 

Satsningsområder  

 Brukermedvirkning – involvering og deltakelse 

 Helhetlige og godt koordinerte tjenester 

 Holdningsskapende arbeid (NYTT fokus), kompetanseheving og fagutvikling  

 Sikre nødvendige tjenester tilpasset befolkningens behov 

6.2 Brukermedvirkning – involvering og deltakelse 

Framtidens helse- og omsorgstjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og 

deres pårørende. Brukerne skal ha større innflytelse over egen hverdag gjennom mer 

valgfrihet og medvirkning ved gjennomføring av eget re/habiliteringstilbud. For å nå målet 

om økt brukermedvirkning gjennomføres tiltak som skissert i handlingsplanen (del 7).  

6.3 Helhetlige og godt koordinerte tjenester 

En tverrfaglig tilnærming bidrar til at tjenestene i større grad kan møte de helhetlige 

behovene til pasienter og brukere. Samhandlingen må omfatte dialogen tjenesteyterne 

imellom og med pasient/bruker samt pårørende. For å nå målet om helhetlige og godt 

koordinerte tjenester gjennomføres tiltak som nevnt i del 7 handlingsplan. 

6.4 Kompetanse, faglig utvikling og holdningsendring i samsvar med NYTT 

fokus 

For at kommunene skal greie å ivareta sitt ansvar for habilitering og rehabilitering, skisserer 

regjeringen et behov for å skape sterke velferdskommuner med økt kapasitet og 

kompetanse. Krav om at kommunene skal ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog trer i 

kraft fra 01.01.2020. Videre er det behov for en faglig omlegging, med større vekt på tidlig 

innsats og systematisk oppfølging, aktiv omsorg og tilrettelegging for egenmestring. 

Se del 7 handlingsplan for tiltak som skal bidra til at vi når målet om et varig NYTT fokus, økt 

kompetanse og faglig utvikling på re-/habiliteringsområdet. 

Kvænangen kommune har mottatt midler fra Fylkesmannen til prosjektet NYTT Fokus som 

har som mål å styrke habiliterings- og rehabiliteringstjenestene i kommunen. Prosjektet skal 

bidra til at helsetjenesten skal gå fra å hovedsakelig bestå av kompenserende tiltak til å ha 

større fokus på den enkeltes ressurser og rehabiliteringspotensiale. Arbeidet er fordelt i fire 
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arbeidsgrupper som har hvert sitt ansvarsområde, som vist i figur 7 (under). Resultatmål er 

gjennom prosjektperioden å få på plass denne planen samt ulike prosedyrer og rutiner 

knyttet til re-/habilitering, koordinerende enhet, IP og brukermedvirkning, samt håndbok for 

hverdagsrehabilitering. Prosjektet bidrar dermed til en styrking av flere av 

satsningsområdene.  

Figur 7: Prosjektorganisering NYTT Fokus 

 

6.5 Sikre nødvendige tjenester tilpasset befolkningens behov i tråd med 

nasjonale føringer 

For å kunne møte framtidas behov og skape bærekraftige helse- og omsorgstjenester krever 

det endrede arbeidsformer og innretting av tilbudet.  Tjenestene må støtte opp under og 

utløse alle de ressurser som ligger hos brukerne, deres familier og sosiale nettverk, i 

nærmiljøet og lokalsamfunnet. Se nærmere om tiltak i del 7 handlingsplan. 

 

  

PROSJEKT: NYTT Fokus

Arbeidsgruppe 1
Hverdagsrehabilitering

MÅL
Plan og 

håndbok/prosedyrer for 
hverdagsrehabili tering 

foreligger.

Arbeidsgruppe 2
Habilitering og 
rehabilitering 

MÅL
Plan for habilitering og 

rehabilitering er politisk 
vedtatt

Arbeidsgruppe 3
Koordinerende enhet

MÅL 
Prosedyrer og beskrivelser 

foreligger for: arbeidet i 
vurderingstemaet/ 

Koordinerende enhet, 
opplæring av koordinator, 

utarbeidelse av IP mv 

Arbeidsgruppe 4
Brukerråd og 

brukerrepresentant

MÅL
Etablere brukerråd og 

rutiner for 
brukerundersøkelser
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 Handlingsplan for habilitering og rehabilitering 
Basert på satsningsområdene er følgende handlingsplan utarbeidet for å styrke habiliterings- 

og rehabiliteringstilbudet i Kvænangen kommune.  

Nr. Tiltak Tid Ansvar 

Brukermedvirkning – involvering og deltakelse  

1 Økt samarbeid med brukerorganisasjonene, 
lag, foreninger og råd i planarbeid og utvikling 
av tjenestetilbud 

2. kvartal 2020 PL NYTT Fokus 
Arbeidsgruppe 4 
 

2 Utarbeide retningslinjer for brukerevaluering  2. kvartal 2020 PL NYTT Fokus, fysio, ergo 

3 Etablere brukerråd 2. kvartal 2020 Arbeidsgruppe 4 

4 Tjenesteyting med utgangspunkt i den enkeltes 
ønsker og mål  

Kontinuerlig Den enkelte tjenesteyter 

5 Enhetsvis gjennomgang av kommunens 
hjemmeside for å sikre god informasjon til 
brukere og pårørende  

1. kvartal 2020 Enhetsledere 

6 Gjøre tjenestebeskrivelsene tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside 

4. kvartal 
2019 

Etatsleder helse- og 
omsorg 

Helhetlige og godt koordinerte tjenester 

7 Utarbeide retningslinjer for koordinerende 
enhet/vurderingsteam 

1. kvartal 2020 Arbeidsgruppe 3 

8 Utarbeide/revidere mal og prosedyre for 
individuell plan og koordinator 

1. kvartal 2020 PL NYTT Fokus 
Fysio, ergo 

9 Etablere retningslinjer for tverrfaglig 
samarbeid innad i kommunen 

1. kvartal 2021 PL NYTT Fokus 
Arbeidsgruppe 3 

10 Ha oversikt over behov for habilitering og 
rehabilitering 

4. kv. 2019/ 
1. kv. 2020 

KEHR 

11 Utarbeide retningslinjer for oppfølging av e-
helsemeldinger 

1. kvartal 2020 Aktuelle enhetsledere og 
systemansvarlig HO 

12 Styrke samarbeidet med 
spesialisthelsetjenesten og eventuelt andre 
eksterne samarbeidspartnere  

2. kvartal 2020 Enhetslederne 

13 Sikre kompetente og trygge koordinatorer ved 
å arrangere koordinatoropplæring årlig 

2. kvartal 2020 Koordinerende enhet 

14 Utarbeide informasjonsmateriell for nye 
koordinatorer 

2. kvartal 2020 Koordinerende enhet 

15 Gjennomgå relevante tjenesteavtaler med 
UNN og evaluere oppfølging i praksis 

Når reviderte 
avtaler er 
godkjent (V-20) 

Etatsleder 
Enhetslederne 

NYTT fokus, kompetanse og faglig utvikling 

16 Styrke fokuset på hverdagsmestring og et 
rehabiliterende tankesett hos de ansatte i 
helse- og omsorgstjenestene, brukerne, 
administrativt og politisk. 

Kontinuerlig Enhetslederne 
PL NYTT Fokus 

17 Bruke e-læringskurs, kurs, fagdager og 
personalmøter til kompetanseheving og 
holdningsskapende arbeid hos de ansatte. 

I planperioden Enhetslederne i samarbeid 
med aktuelle 
ressurspersoner ved 
behov 

18 Søke midler til relevante prosjekter og 
forskningsarbeid 

Kontinuerlig Etatsleder  
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Fagpersoner i samarbeid 
med enhetsledere 

19 Arbeide for å styrke samarbeidet med 
utdanningsinstitusjoner og 
spesialisthelsetjenesten 

Kontinuerlig Etatsleder 
Enhetsledere  

20 Gjennomføre brukerevaluering og anvende 
pasient- og brukererfaring som kilde til læring 
og forbedring 

2. kvartal 2021 Enhetslederne 

21 Rekruttere kreftsykepleier Innen 2021 Etatsleder i samarbeid  

22 Tilsette eller på annen måte knytte til oss 
psykolog 

Innen 2. kv. 20 Etatsleder i samarbeid 
med enhetsledere helse 

23 Knytte til oss diabetessykepleier 
 

 Etatsleder i samarbeid 
med enhetsledere helse 

Sikre nødvendige tjenester tilpasset befolkningens behov og i samsvar med nasjonale føringer 

24 Utprøving og justering av nye 
kartleggingsskjema som ivaretar vurdering av 
søkers rehabiliteringspotensiale 

4. kvartal 2019 Alle enheter 

25 Etablere treningstilbud til personer med sykelig 
overvekt  

4. kvartal 2019 Fysioterapeut 
/Frisklivssentralen 

26 Utvikle tilbudet livsmestring for ungdom i 
samarbeid med ungdomsskolen 

4. kvartal 2019 Fysioterapeut 
Ungdomsleder 

27 Opprette miljø-team for å styrke oppfølging av 
barn og unge  

4. kvartal 2019 Helsesykepleier 
Miljøterapeut 

28 Arbeide for å ha størst mulig grad av 
forebygging og utsette behov for 
kompenserende tiltak i tjenestene 

Kontinuerlig Ansatte i helse og omsorg 

29 Etablere dagtilbud for personer med demens 1. kvartal 2020  Leder for 
hjemmetjenesten 
Etatsleder 

30 Innføre forebyggende hjemmebesøk for 
innbyggere over 75 år  

2. kvartal 2020 Ergoterapeut 
Fysioterapeut 
Hjemmetjenesten 

31 Utarbeide tjenestebeskrivelse og håndbok for 
hverdagsrehabilitering 

1. kvartal 2020 Arbeidsgruppe 1 

32 Implementere hverdagsrehabilitering som en 
del av tjenestetilbudet 

1. kvartal 2021 Hjemmetjenesten i 
samarbeid med fysio mfl. 

33 Tiltak for å synliggjøre rus og psykisk 
helsetjeneste til innbyggerne  

I planperioden Leder rus og psykisk helse 

34 Delta i interkommunalt forprosjekt for å 
utrede etablering av FACT team 

4. kvartal 2019 
-  
2. kvartal 2020 

Leder rus og psykisk helse 
Etatsleder helse og 
omsorg 

35 Videreføre arbeidet med implementering av 
velferdsteknologi 

I planperioden Systemansvarlig i helse og 
omsorg i samarbeid med 
etatsleder, enhetsledere 
og IKT 

36 Samarbeide med Habiliteringstjenesten på 
UNN om tiltak for å forebygge og håndtere 
utfordrende adferd  

3. kvartal 2019-  
2. kvartal 2020 

Ledelsen/primærkontakter 
på TU 

37 Utrede muligheten for dagaktivitetstilbud til 
andre sårbare brukergrupper, eksempelvis 

I løpet av 
planperioden 

 



27 
 

mennesker med utviklingshemming, ensomme 
eldre mv. 

38 Klargjøre tverrfaglig rehabilitering som tjeneste 
i institusjon/avklare hovedformål for 
korttidsopphold 

1. kvartal 2020 Enhetsleder Gargo i 
samarbeid med fysio og 
ergo 

39 Utarbeide nye søknadsskjema Senest 1. kv. 
2020 

Vurderingsteamet 
Etatsleder 

40 Utarbeide retningslinjer for bruk av «Ut-på-tur-
på-hjul»-bilen 

1. kv. 2020 Etatsleder i samarbeid 
med aktuelle enhetsledere 
og tidligere brukergruppe 

41 Få utarbeidet en plan for universell utforming 
av kommunale bygg og uteområder i HO samt 
tilrettelegging for et mer alders- og demens-
vennlig nærmiljø. 

Innen utgangen 
av 2022 

NUT eller ekstern aktør i 
samarbeid med HO 

 

 Rullering 
Plan for habilitering og rehabilitering er nå utarbeidet for første gang i Kvænangen 

kommune. Det er en fagplan med konkret tiltaksplan. Kommunal plan for habilitering og 

rehabilitering skal rulleres hvert 4. år, og dermed første gang i 2023. Handlingsplanen skal 

evalueres årlig. Vurderingsteamet i samarbeid med helse- og omsorgsleder har ansvar for 

dette.  

 

 Referanser 

Det vises til kap. 3 (side 9) for referanser til styringsdokumenter som lov, forskrift, veiledere 

osv.  

Folkehelseinstituttet (2019): Folkehelseprofil 2019 – Kvænangen 

Helse Nord (2019): Rehabilitering i Nord-Norge: Rapport fra et prosjektarbeid for et 

likeverdig og mer forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge.  

Ness, N.E. (2016): «Hverdagsmestring,» i Ergoterapeuten nr. 1, 2016. 

Tuntland. H. & Ness, N.E. (2014): Hverdagsrehabilitering. Oslo: Gyldendal Akademisk 

Walseth, L. og K. Malterud (2004): «Salutogenese og empowerment i allmennmedisinsk 

perspektiv» i Tidsskr Nor Lægeforen nr. 1, 2004; 124: 65–6. 
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Vedlegg 
1 Budsjettskjema 2A og 2B - Rebudsjettering investeringer 2019 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Forslag til rebudsjettering investeringer 2019 jfr vedlagt skjema 2A og 2B vedtas. Lånebehovet 
fastsettes til 101 634 746,-  hvor økningen med 8 877 000,- finansieres med bruk av tidligere års 
låneopptak. Bruk av disposisjonsfond reduseres med 1 022 000,- på grunn av at vedtatte prosjekter 
ikke har latt seg gjennomføre eller er utsatt. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Investeringsbudsjettet er ettårig, og årsavhengig. Dette gjelder også bevilgningene slik de er fordelt i 
budsjettskjema 2B. Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger og vedta finansiering. 
Investeringsbudsjettet skal da reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. 
Det må derfor foretas nødvendige endringer i budsjettet gjennom året, også når avvik skyldes 
tidsforskyvelser i prosjekter.  
 
Ansvar 185 Fellesutgifter 
Årets kjøp av andeler i KLP er på 517 468,-. Finansieres i sin helhet med overføring av 
kjøpesummen fra drift.  
 
Ansvar 211 Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Opprinnelig budsjett for uteområde og inventar var på 15 mill. I sak 54/19 ga kommunestyret en økt 
ramme med 1,2 mill til 16,2 millioner. Inventardelen er beregnet til ca 4,7 mill og uteområde er 



beregnet til ca 11,5 mill. Det vil i løpet av budsjettåret kun være inventardelen som vil bli benyttet. 
Antatt entreprenør til uteområdet vil uansett ikke kunne starte arbeidet før til våren.  
 
Ansvar 371  
Forprosjekt nytt helsehus budsjettert med 700 000,-. Dette prosjektet har vært ute på anbud og det er 
nå et konsulentfirma som jobber med saken. Midlene vil i sin helhet bli benyttet i løpet av 
budsjettåret. 
 
Ansvar 530 Interkommunal feiervesen 
Interkommunal feiervesen fikk etter at Lyngen kommune kom med i samarbeidet behov for en ny bil 
i tjenesten. Dette ble budsjettregulert av kommunestyret i sak om budsjettkontroll i juni. 
 
Ansvar 540 Interkommunal beredskapsordning 
Det var for budsjettåret bevilget midler til kjøp av bil til nytilsatt beredskapsleder i 
brannsamarbeidet. Når bil nå er kjøpt inn så er kostnaden noe høyere enn budsjettert. Det er derfor 
behov for å regulere lånebehovet med 27 000,-. 
 
Ansvar 630 Brannvesen 
Det var i vår et uhell med befalsbilen til brannvesenet og denne ble kondemnert. 
Forsikringsoppgjøret dekker imidlertid innkjøp av ny bil i sin helhet. 
 
Ansvar 680 Kommunale veier 
Det ble i løpet av budsjettåret bevilget midler fra disposisjonsfond til infrastrukturtiltak og 
kommunestyret bestemte at en del veier i denne forbindelse skulle få lagt ny asfalt og det skulle 
utføres andre trafikksikkerhetstiltak. Etter at jobben er utført viser regnskapet at dette ble 117 000,- 
dyrere enn budsjettert. Dette foreslås finansiert ved å benytte ubenyttede midler fra andre prosjekter 
som gjelder infrastrukturtiltak som ikke har blitt utført på grunn av kapasitetsproblemer. 
 
689 Egenandel Stajordveien 
Det ble for budsjettåret bevilget 500 000,- fra disposisjonsfond som egenandel i et spleiselag med 
Fylkeskommunen for å få lagt fast dekke på Stajordveien. Dette er imidlertid ikke prioritert av 
Fylkeskommunen og vil derfor heller ikke bli benyttet fra vår side. Disse midlene vil derfor ikke bli 
benyttet i budsjettåret. 
 
705 Kvænangen rådhus 
Det ble for budsjettåret bevilget midler til oppgradering av legefløy og fortsetting med utskifting av 
lysarmaturer på resten av kommunehuset med 350 000,-. Dette arbeidet er godt i gang og vil bli 
sluttført i løpet av budsjettåret. 
 
710 Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Det ble i sak 36/19 vedtatt at budsjettrammen for nytt skolebygg Kvænangen b&u-skole og 
flerbrukshall økes med kr 11,8 mill fra kr 115,6 mill til kr 127,4 mill. Økningen finansieres med 
låneopptak. I tillegg er nå flere forsinkelser på bygget innhentet og bygget planlegges ferdigstilt og 
overlevert før jul. Til å finansiere byggekostnadene i sin helhet budsjettreguleres bruk av lån med 
ubenyttede lånemidler fra tidligere år. 
 
736 Div komm.bygg/anlegg 
Kommunestyret vedtok i sommer å kjøpe en eiendom i Burfjord som etter hvert skal saneres. Bygget 
vil bli sanert først til neste år.  
På samme ansvar er inntektene postert fra salg av tomt til ny ambulansestasjon. Disse inntekten 
settes på fond til å kunne finansiere fremtidige investeringer. 
 
744 Nye boligfelt 



Kommunestyret vedtok som et av tiltakene i bruk av midler til infrastrukturtiltak å få opparbeidet en 
utvidelse av boligfeltet i Sætra. På grunn av kapasitetsproblemer har det ikke vært mulig å få utført 
dette i løpet av budsjettåret og dette tiltaket blir derfor stående til eventuelt senere budsjettår. 
 
760 Kai Burfjord 
Det ble som en del av infrastrukturtiltakene også bevilget midler til utbedring av kai Burfjord. Dette 
arbeidet vil i løpet av budsjettåret bli utført i sin helhet slik planlagt. 
 
763 Kai Spildra Dunvik 
Det ble som en del av infrastrukturtiltakene også bevilget midler til utbedring av venterom på kaia 
på Spildra. Dette er utført i sin helhet og prosjektet ble 16 000,- dyrere enn planlagt. Dette 
finansieres med disposisjonsfond med ubenyttede midler fra prosjekter som er utsatt til senere 
budsjettår. 
 
920 Formidlingslån 
Det har vært noe lavere aktivitet på ordningen med startlån/formidlingslån i dette budsjettåret. Det 
foreslås derfor å redusere posten utlån formidlingslån fra 10 000 000,- til 5 000 000,-. Bruk av 
lånemidler reduseres tilsvarende. 
 
960 Momskompensasjon investeringer 
Momskomp er som en del av finansiering av investeringene og momskompensasjon kommer som en 
motpost til momskostnader på prosjektene. 
 
999 Årets ikke disp.d.a.nte.dr.res 
Det var ved avslutning av regnskapsåret 2018 en underdekning på lånebehov. Dette ble 
budsjettregulert i sak 17/19 og er i balanse. 
 

Vurdering 
 
Pågående prosjekter er gjennomgått med prosjektansvarlige og på denne bakgrunn er budsjettskjema 
2B satt opp med forventede ferdigstilte prosjekter og finansieringsbehov som gir grunnlag for et 
reelt finansieringsbehov på 126 071 746,-.  
 
Infrastrukturtiltak finansieres i sin helhet slik kommunestyret har vedtatt med bruk av tidligere års 
overskudd avsatt til disposisjonsfond med kroner 4 381 000,-.  
 
Øvrige prosjekter finansieres med kommunestyrets vedtatte låneopptak for budsjettåret med 65 000 
000,- og i tillegg ubrukte lånemidler fra tidligere års låneopptak med 36 634 746,-. 



Budsjettskjema 2A - Investering
Beløp i kroner

Budsjett 2019 Reguleringer
Regulert 

budsjett 2019
Finansieringsbehov
Investeringer i anleggsmidler 73 289 000 12 455 000 85 744 000
Momskompensasjon 22 500 000 0 22 500 000
Utlån og forskutteringer 10 000 000 -4 600 000 5 400 000
Kjøp av aksjer og andeler 500 000 17 500 517 500
Avdrag på lån 4 000 000 0 4 000 000
Dekning av tidligere års udekket 15 182 746 0 15 182 746
Avsetninger 600 000 0 600 000
Årets finansieringsbehov 126 071 746 7 872 500 133 944 246

Ekstern finansiering
Bruk av lånemidler -92 757 746 -8 877 000 -101 634 746
Inntekter fra salg av anleggsmidler -600 000 0 -600 000
Tilskudd til investeringer 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift -22 500 000 0 -22 500 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -3 950 000 0 -3 950 000
Andre inntekter -361 000 0 -361 000
Sum ekstern finansiering -120 168 746 -8 877 000 -129 045 746

Intern finansiering
Overført fra driftsregnskapet -500 000 -17 500 -517 500
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0
Bruk av avsetninger -5 403 000 1 022 000 -4 381 000
Sum finansiering -126 071 746 -7 872 500 -133 944 246

Udekket/udisponert 0 0 0

Budsjettskjema 2B - per område
Beløp i kroner

Budsjett 2019 Reguleringer
Regulert 

budsjett 2019

Kjøp av andeler KLP 500 000 17 500 517 500
Uteområde/inventar skolebygg 16 200 000 -11 550 000 4 650 000
Utredning av helsebygg 700 000 0 700 000
Ny bil interkommunal feiervesen 275 000 0 275 000
Ny bil interkommunal beredskapsordning 250 000 27 000 277 000
Ny bil eget brannvesen v/forsikringsoppgj. 361 000 0 361 000
Infrastrukturtiltak - asfalt og trafikksikring 2 538 000 117 000 2 655 000
Egenandel Stajordveien 500 000 -500 000 0
Utbedring legefløy og lysarmatur rådhus 350 000 0 350 000
Nytt skolebygg/flerbrukshall 49 800 000 25 000 000 74 800 000
Diverse komm.bygg/anlegg 1 200 000 0 1 200 000
Nye boligfelt 655 000 -655 000 0
Kai i Burfjord 965 000 0 965 000
Kai Spildra Dunvik 95 000 16 000 111 000
Utlån formidlingslån 10 000 000 -4 600 000 5 400 000
momskomp investeringer 22 500 000 0 22 500 000
Betalte avdrag til Husbanken 4 000 000 0 4 000 000
Tidligere års finansieringsbehov 15 182 746 0 15 182 746
Sum investeringer i anleggsmidler 126 071 746 7 872 500 133 944 246

Kontrollsum 0 0 0
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Kompetanseutviklingsplan for barnehagene 

Henvisning til lovverk: 
Barnehageloven 
 

Vedlegg 
1 Kompetanseutviklingsplan 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kompetanseplan for barnehagene godkjennes, og gjøres gjeldende fra 01.01.2020 
 
 
 

Saksopplysninger 
Barnehageeier har ansvar for å sikre at personalet har den nødvendige kompetansen for å ivareta 
kvalitetskrav slik de er uttrykt i Lov om barnehager og Forskrift om rammeplan for barnehager. 
Barnehageeier skal initiere og legge til rette for kompetanseheving 
Kommunen som barnehagemyndighet har et overordnet ansvar for å sikre at alle barn får et 
pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Barnehagemyndigheten har ansvar for å kartlegge og 
utvikle en helhetlig kompetanseplan for sin kommune. 
En felles kompetanseplan er en forutsetning for å få statlige kompetansemidler. 
Kompetanseplan for barnehagene i Kvænangen skal synliggjøre retning innen 
kompetanseutvikling på barnehageområdet i kommunen. Samtidig er det viktig at den enkelte 
barnehages egenart blir ivaretatt slik at de opplever at kompetansehevingen er meningsfull, 
relevant, nyttig og i tråd med deres behov. 
Kompetanseplan bygger på nasjonale føringer gitt av Utdanningsdirektoratet, Kompetanse for 
fremtidens barnehage.  
 



Vurdering 
Barnehagene i Kvænangen har hatt en kompetanseplan som gikk ut i 2018. Den nye plan har 
vært jobbet med gjennom 2019 og bygger på direktoratet sin plan, kompetanse for fremtidens 
barnehage. Plan er også tatt opp i Nettverket for barnehagene og sammenfaller med de andre 
kommunene sine planer. Barnehageansatte i Kvænangen har vært med på å arbeidet med plan. 
Utdanningsforbundet og Fagforbundet har fått planen til gjennomgang.   
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2. Innledning 
 

Barnehagen skal bidra til at barn får en god start i livet. Dette er nedfelt i barnehagelovens 
formålsparagraf og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Et godt 
barnehagetilbud for alle barn krever kompetente ledere og faglig reflektert personal. Et 
kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. 
Personalets kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i 
barnehagen. Barnehager av høy kvalitet, har gode forutsetninger for å sikre tidlig innsats, 
utjevne sosiale forskjeller og stimulere til barns livslange læring. 

Kompetanseplan for barnehagene i Kvænangen skal synliggjøre retning innen 
kompetanseutvikling på barnehageområdet i kommunen. Samtidig er det viktig at den enkelte 
barnehages egenart blir ivaretatt slik at de opplever at kompetansehevingen er meningsfull, 
relevant, nyttig og i tråd med deres behov. 

Planen er utarbeidet av Barnehagesektoren i Kvænangen, i samarbeid med Nettverket for 
barnehagene.  

Vi ønsker at planen vil fungere som et verktøy, og en veileder i barnehagenes arbeid med 
utvikling av kompetanse. Den enkelte barnehage må utvikle sin egen lokale strategiplan med 
utgangspunkt i kompetaseplan.  

Kommunen som barnehagemyndighet har et ansvar for å sikre faglig utvikling for  
barnehageområde som helhet. 

 

2.1. Kommunens ansvar  
 

Kommunen som barnehagemyndighet har et overordnet ansvar for å sikre at alle barn får et 
pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Barnehagemyndigheten har ansvar for å kartlegge og 
utvikle en helhetlig kompetanseplan for sin kommune. Planen skal omfatte kommunale og 
private barnehager og skal ivareta nasjonale føringer og barnehagenes lokale kompetanse 
behov. En felles kompetanseplan er en forutsetning for å få statlige kompetansemidler. 
Kommunen kan initiere kompetansetiltak rettet mot alle barnehager i kommunen. 

 

2.2. Barnehageeiers ansvar  
 

Barnehageeier har ansvar for å sikre at personalet har den nødvendige kompetansen for å 
ivareta kvalitetskrav slik de er uttrykt i Lov om barnehager og Forskrift om rammeplan for 
barnehager. Barnehageeier skal initiere og legge til rette for kompetanseheving 
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2.3 Barnehagen  
 
Styrer skal motivere og inspirere til kompetanseutvikling hos personalet, og har ansvaret for 
å lede det pedagogiske utviklingsarbeidet på et overordnet nivå.  
 
Pedagogisk leder skal sikre kvaliteten på det pedagogiske arbeidet, og har sammen med 
styrer ansvar for at samfunnsmandatet oppfylles og at målene i rammeplanen realiseres. 
Pedagogisk leder har også ansvar for å veilede det øvrige personalet.  
 

Barnehagens ansatte bør jevnlig delta i kompetanseutviklingstiltak og utviklingsarbeid for å 
heve sin kompetanse og øke sin forståelse for barnehagens innhold og oppgaver. 

 

2.4 Barnehagen som lærende organisasjon  
 
En lærende barnehage har utviklingsorienterte ansatte som opplever innflytelse på eget arbeid 
og barnehagens utvikling. Det krever god organisering og pedagogisk ledelse som har fokus 
på fellesskapsfølelse og høy grad av kunnskapsdeling blant de ansatte.  
 
Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjerte i å skape og dele 
kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres 
de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man lærer sammen. 
(Kompetanse for framtidens barnehage, KD 2013, s.11)  
 
Barnehagebasert kompetanseutvikling involverer hele personalgruppen, og foregår i den 
enkelte barnehage. Den krever at det er godt forankret hos styrer, pedagogiske ledere og 
barnehageeier. 
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3. Nasjonale og lokale føringer  
 
3.1. Nasjonale føringer og satsningsområder - Kompetanse for framtidens barnehage  
 
De fire tematiske satsningsområdene i nasjonal strategi er:  
 

- Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon 
- Danning og kulturelt mangfold  
- Et godt språkmiljø for alle barn  
- Barn med særskilte behov  

 
I tillegg fremheves følgende tema som nasjonalt prioriterte områder og områder prioritert i 
rammeplan for barnehager: barnehagens læringsmiljø, de yngste barna, fremme likestilling, 
pedagogisk bruk av digitale verktøy, realfag i barnehagen og overgang barnehage- skole. 

3.2. Føringer fra Nord Troms barnehagenettverk 
 

Nettverket jobber mot Fylkesmann i Troms som styrer/leder samarbeidsforumet ReKomp 
(Regional ordning for kompetanseutvikling). ReKomp deler ut midler som nettverket får fra 
fylkesmann. Nord Troms nettverk har Astrid Berg som utviklingsveileder og som hjelper 
nettverket opp mot UiT (Universitetet i Tromsø). 

Nettverket søker midler på barnehagebasert kompetanseutvikling.  

 

3.3. Lokale føringer 
 

Kvænangen kommune har i tillegg til samarbeid med Nord Troms nettverk, et samarbeid med 
nettverk 3 (Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen). Disse tre kommunene har gått sammen om 
søknad på midler til kompetanseheving på Samisk.  

Nettverk 3 jobber også om felles satsning på IBS (Inkluderende barnehage – og skolemiljø) i 
regi av direktoratet. Startdato for dette prosjektet er 01.01.2020.  

 

3.4. Kartlegging av kompetansebehov 
 

Det ble gjennomført en kartlegging av kompetansen til barnehagene i Troms i forbindelse 
med oppstart av ReKomp.  

Kvænangen jobber også med å gjennomføringen av ståstedsanalysen for barnehagen.  
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4 Hovedsatsningsområder 2020 – 2022 Kvænangen kommune 
 
Valg av lokale satsningsområder ble gjort i samarbeid med barnehagene. Kommuneplan og 
kommunedelplan for barnehagen er førende for hvilke områder som er valgt ut. Siden disse 
mangler i Kvænangen er sett på sammenheng med lovverket og den statlige strategien for 
kompetanseplan.  
 
Lokale satsningsområder som vil gjelde i denne planen:  
 
4.1. Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  
 
Ny Rammeplan for barnehagene trådde i kraft fra august 2017.  
Implementeringen av rammeplan er en kontinuerlig prosess framover, hvor også sikring av en 
god årsplan er en del av jobben.    
 
 
4.2. Psykisk helse og livsmestring  
 
Barnehagen er blitt en viktig arena for helsefremmende og forebyggende arbeid for utvikling 
av god psykisk helse. Barnehagen skal legger til rette for et læringsmiljø der barn blir sett og 
ivaretatt på en måte som fremmer psykisk helse og mestring. Vold og overgrep mot barn må 
tas alvorlig og arbeides aktivt imot.  
Personalet skal ha kompetanse om vold og overgrep mot barn og kunnskap om tidlig 
identifikasjon og tidlig intervensjon knyttet til dette. Barnehagelederne skal ha kompetanse i å 
lede dette arbeidet på systemnivå.  
Personalet skal ha kompetanse på å oppdage og identifisere omsorgssvikt samt tidlig 
intervenere når dette er identifisert.  
Personalet skal ha kompetanse om barns utvikling, risiko og resiliens, tilknytning, 
reguleringsproblematikk, utviklingsmessige utfordringer og ulike funksjonsnedsettelser.  
Personalet skal ha kunnskap om tidlig innsats. Med tidlig innsats menes at det er lav terskel å 
komme i kontakt med nødvendige tjenester, og at man gjennom samhandling har gode 
systemer, rutiner og kompetanse for å oppdage og komme i kontakt med barn som har behov 
for hjelp.  
 
    
4.3. Mangfold og inkludering  
 
Barnehagen skal tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø som er til det beste for alle 
barn. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og 
mobbing. En oppgave er derfor å sørge for at alle barn inngår i lek og samspill og knytter 
vennskapsbånd. Antallet flerspråklige barn i barnehage har økt de siste årene, og kompetanse 
om andre kulturer og om flerspråklige og er derfor viktig.  
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Personalet skal kunne formidle en faglig fundert trygghet i møtet med barn med spesielle 
utfordringer knyttet til kultur, språk, tilknytning eller funksjonsnedsettelse  
Personalet skal ha kompetanse på hvordan barnehagen møter barn man ikke kan kommunisere 
verbalt med og hvordan best mulig legge til rette for at de skal lære norsk så tidlig som mulig.  
Personalet skal inneha en kompetanse som gjør at de på et faglig og profesjonelt grunnlag kan 
arbeide for å motarbeide ekskludering og mobbing.  
Personalet skal ha kunnskap om barn med særskilte behov. Arbeid med barn med særskilte 
behov handler både om hvordan barnas behov kan imøtekommes i det allmennpedagogiske 
arbeidet i barnehagen og hvordan de kan møtes med spesialpedagogiske tiltak.  
Personalet skal ha kompetanse om tilrettelegging for deltakelse i fellesskapet, lek og læring, 
der samarbeid med hjemmet er sentralt.  
Personalet skal ha kompetanse om å fremme demokrati og likestilling. Jenter og gutter skal ha 
like muligheter i en likestilt pedagogisk praksis, der personalet er bevisst sine holdninger og 
handlingsmønstre. 
 
 
4.4. Pedagogisk ledelse  
 
Ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en sentral oppgave for barnehagens leder i 
samarbeid med de pedagogiske lederne. Sammen skal de bidra til at barnehagen er en lærende 
organisasjon. Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å 
skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike 
organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske 
hvordan man kan lære sammen.  
Barnehagen skal ha en pedagogisk ledelse som har kompetanse i å sette i gang og lede 
refleksjons- og læringsprosesser i organisasjonen.  
Personalet skal ha kompetanse i bruk av pedagogisk dokumentasjon. Pedagogisk 
dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent 
for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. 
 
 
4.5. Pedagogisk relasjonskompetansen  
 
Pedagogisk relasjonskompetansen handler om at personalet skal være i stand til å møte hvert 
enkelt barn med nærhet og forståelse, og sikre at hvert barn blir en aktiv del av det lekende og 
lærende fellesskapet i barnehagen. Den pedagogiske relasjonskompetansen preges av den 
ansattes bevisste holdninger, verdier, barnesyn og læringssyn.  
Personalet skal ha kompetanse som gjør at de kan reflektere rundt eget samspill med barn som 
individ og barn i gruppe.  
Personalet skal ha kompetanse om barns sosiale og emosjonelle utvikling 

 

4.6. Språk  
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Barnehagen skal skape et godt språkmiljø for alle barn. Språket er både et 
kommunikasjonsmiddel, redskap for tenkning og refleksjon, samt et uttrykk for følelser og 
opplevelser. Dette gjelder alle barn, også barn med minoritetsbakgrunn som i tillegg skal lære 
norsk.  
Personalet skal ha kunnskap om hvordan språk fremmer barns identitetsdanning og personlige 
utvikling.  
Personalet i barnehagen skal ha kompetanse på barns språkutvikling og hvordan de kan 
stimulere til god språkutvikling.  
Personalet skal ha innsikt og kompetanse på bruk av ulike verktøy og metoder som kan 
benyttes i systematisk språkarbeid. 

 
4.7. De yngste barna  
 
Barn er stadig yngre når de starter i barnehagen. Kompetanse knyttet til pedagogisk 
tilrettelegging for de yngste barna trengs i alle situasjoner i hverdagslivet; når barn leker og 
lærer, i stell, måltider og påkledning.  
Personalet skal ha god kompetanse knyttet til oppstart i barnehagen, tilvenning og 
foreldresamarbeid.  
Personalet skal ha kompetanse om trygg tilknytning og utviklingsfremmende relasjoner. 
Trygg tilknytningen er avgjørende for små barns livskvalitet her og nå, og legger samtidig det 
beste grunnlaget for videre positiv utvikling og læring.  
Personalet skal ha kompetanse om hvordan de kan fange opp og møte små barns signaler og 
følelsesuttrykk og hvordan de kan ivareta en god balanse mellom fysisk nærhet og omsorg og 
barnets behov for selvstendiggjøring og utforskning.  
Personalet skal ha kompetanse om de yngste barnas lek. Leken står sentralt i små barns trivsel 
og utfoldelse, og samspill i lek er viktig for en allsidig utvikling.  
Personalet skal ha kompetanse i hvordan de skaper en omsorgsfull relasjon og et godt 
læringsmiljø for de yngste barn, preget av lydhørhet, nærhet, innlevelse og godt samspill.  
Personalet skal ha kompetanse om språkutvikling og språkstimulering knyttet til de yngste 
barna. 

 

4.8. Digital kompetanse  
 
Barn trenger hjelp av kompetente voksne som kan veilede og hjelpe dem i den digitale 
hverdagen. Digital kompetanse er både å kunne bruke forskjellige digitale verktøy og evnen 
til å kunne velge egnet verktøy til den aktuelle situasjonen.  
Personalet skal ha kompetanse i hvordan bruke digitale verktøy knyttet til fagområdene i 
rammeplanen og som en naturlig del av hverdagen i barnehagen.  
Personalet skal ha kompetanse om hvordan digitale verktøy kan støtte barnas lek og læring 
når verktøyene blir satt inn i en pedagogisk ramme.  
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Personalet skal kunne utøve digital dømmekraft og ha som mål å lære barn digital 
dømmekraft. Digital dømmekraft handler om evne til kritisk refleksjon, bl.a. knyttet til 
personvern, etikk, nettvett og opphavsrett. 

 

5. Tiltak for utvikling av personalets kompetanse 
  
I tillegg til kommunen og barnehageeiers egne kompetansemidler kan nettverk, kommunen 
og/eller enkeltbarnehager søke kompetansemidler hos Fylkesmannen knyttet til de sentrale 
satsningsområdene for kompetansestrategien 2014-2020. Barnehagene sender sin søknad til 
kommunen. Kommunen som barnehagemyndighet gjør en vurdering av de innkomne 
søknadene, prioriterer dem og videresender søknadene med en vurdering/prioritering til 
Fylkesmannen. Utdanningsdirektoratet og de nasjonale kunnskapssentrene har gode 
nettressurser som kan benyttes i utviklingsarbeid innenfor kompetanseplanens tema.  
 

5.1. Tiltak i Nord Troms nettverk 
 

Nord Troms nettverk kjører kompetanseheving med midler fra Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. Denne kompetansehevingen er et samarbeid med UiT og nettverket melder inn 
kompetansebehov i samarbeid med kommunen. Tema for kommende år er digital 
kompetanse.  

Nord Troms 3 har i tillegg felles søknad hos FM på spesielle behov i vår region.  

Vi er i gang fra 2020 med IBS (Inkluderende barnehage – og skolemiljø).  

 

5.2. Tiltak i kommunen 
 

Nettkurs Vold og seksuelle overgrep: Kommunen pålegger personalet i kommunale 
barnehager å gjennomføre nettkurset «Vold og seksuelle overgrep mot barn». Dette kurset gir 
personale kunnskap om hvordan vold og seksuelle overgrep mot barn kan avdekkes i 
barnehage eller skole, og hva personalet må gjøre når det avdekkes. Personalet i private 
barnehager anbefales å benytte kurset.  
 

5.3. Barnehagens egne tiltak 
 
Barnehagenes egne kompetansehevingstiltak er tiltak som finner sted i den enkelte barnehage, 
uavhengig av de statlige og lokale tiltak, eller som videreføring av disse.  
Aktuelle kompetansehevingstiltak som kan iverksettes internt: 

- Erfaringsdeling  
- Hospitering  
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- Veiledning  
- Prosjektarbeid  
- Utviklingsarbeid  

 
 
5.4. Barnehagebasert kompetanseutvikling  
 
Barnehagebasert kompetanseutvikling skal være førende for kompetanseutviklingen i 
barnehagene. Barnehagen utvikles som pedagogisk virksomhet og som lærende organisasjon 
når den samlede kompetansen utvikles individuelt og kollektivt. Barnehagebasert 
kompetanseheving skal inkludere hele barnehagens personalgruppe. Felles deltagelse og 
refleksjon er et viktig verktøy i dette arbeidet. 

 

5.5. Økonomi 
 

Mye av midlene som brukes til kompetanseheving kommer fra Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. Samtidig må også kommunen bidra med noe. Hovedsakelig vil kommunens bidrag 
bestå av dekning av utgifter til vikar, overnatting og reiseutgifter.  

 

5.6. Tiltaksplan for barnehageåret 2019/2020 
 
Tiltaksplan vil ligge som vedlegg.  

 

5.7. Prosjekter 
 
Inkluderende barnehage og – skolemiljø, sammen med Nordreisa og Skjervøy.  

Samisk, sammen med Nordreisa og Skjervøy.  

 

5.8. Studietilbud fra UDIR  
 
Ønsker som er innkommet:  

- Veiledning av nyutdannede. 
- Barnehagepedagogikk og småbarns pedagogikk. 
- Spesialpedagogikk, master. 

 

5.9. Kurs  
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Foreldreveiledning.  

Visma flyt for pedagogiske ledere.  

Overganger innad i barnehagen og overgang barnehage og skole. 

Arbeidsmiljø – fortsette med NED-prosjektet. 

Nord Troms friluftsråd: Mer og bedre utetid. 

Nettkurs – mobbing.  
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Brannvernsamarbeid, endring av samarbeidsavtale. 

Henvisning til lovverk: Kommuneloven § 20 og Brann- og eksplosjonsvernloven.  

Administrasjonssjefens innstilling 
Avtale om brannvernsamarbeidet i region nord mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, 
Nordreisa, Kvænangen og Loppa godkjennes. Virkning ifra 01.01.20. 
 
 
Saksopplysninger 
Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen 
som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og 
sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til 
en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer 
at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om 
fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte 
ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i 
forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane, 
utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der 
det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning yte 
innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen, 
sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
Vurdering 
Felles brannberedskap skal sikre samarbeidskommunene lik pris på tjenester som utføres 
av brannverntiltaket. Brannverntiltaket skal ha felles økonomiske mål innenfor de krav 
som stilles i lov og forskrift. Dette vil gi optimal tjenesteyting for regionen.  
Loppa kommune ønsker å være tilsluttet brannvernsamarbeidet i region nord ifra 01.01.20.  
Saken ble enstemmig vedtatt i kommunestyret i Loppa PS 333/19 17.10.19. 



  
Avtale om brannvernsamarbeid 2020 følger ny kommunelov av LOV-2018-06-22-83 
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83    
Avtalen er justert for å ivareta samarbeidstiltaket og den enkelte kommunes interesse på best 
mulig måte. 
Brannverntiltaket bytter navn ifra Nord Troms Brannvesen til Brannvesenet Nord, dette for å 
ivareta kommunenes tilhørighet og framtidige endringer i regionen nord. 
Styret i brannverntiltaket har ingen innvendinger på dette og er positiv til utvidet samarbeid i 
regionen. Dette vil gi økonomisk gevinst med optimal tjenesteyting.   
520-BRANN 
Utvidelse av brannverntiltaket gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 520 økes etter 
utvidelse av brannverntiltaket, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter innbyggertall 
jfr. samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
1938 – Lyngen  483 668  442 911  
1940 – Kåfjord  405 404 367 922 
1941 – Skjervøy  488 750 447 781 
1942 – Nordreisa  690 405 640 999 
1943 – Kvænangen  314 741 281 052 
2014 – Loppa   251 446 
SUM   2 382 967  2 432 111 

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden 
fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   

530-BRANN-FEIERTJENESTE 
Kostnaden pr. røykløp økes ifra 362 til 405. denne økningen komme av ny forebyggende 
forskrift av FOR-2015-12-17-1710 som pålegger feiing og tilsyn av samtlige røykløp. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710  
Samarbeidstiltaket øker feier ressursen men en stilling. Feieren i Loppa kommune tilsettes 
i brannvernsamarbeidet med virkning 01012020. Kostnader til denne stillingen legges inn 
under ansvar 530 feiing, dette tilhører område selvkost.  
Resultatet blir en økonomisk økning pr. kommune jfr. tabellen under. 

KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2020 
1938 – Lyngen  698 302 (362 pr. røykløp)    781 218 (405 pr. røykløp) 
1940 – Kåfjord  443 453 (362 pr. røykløp)    496 108 (405 pr. røykløp) 
1941 – Skjervøy  463 725 (362 pr. røykløp)    518 787 (405 pr. røykløp) 
1942 – Nordreisa  935 414 (362 pr. røykløp) 1 046 484 (405 pr. røykløp) 
1943 – Kvænangen  375 034 (362 pr. røykløp)   419 566 (405 pr. røykløp) 
2014 – Loppa    352 338 (405 pr. røykløp) 
SUM  2 915 928 3 262 164 

Feiertjenesten er innenfor selvkostområdet med kostnadsfordeling etter antall røykløp i den enkelte kommune pr. 01.07 
hvert år.   

540-BEREDSKAP 
Utvidelse av brannvernsamarbeidet gir stordriftsfordeler. Totalkosten på ansvar 540 økes 
etter utvidelse av brannvernsamarbeidet, her fordeles kostnaden 40% fast og 60% etter 
innbyggertall jfr. samarbeidsavtalen.  
Resultatet gir økonomisk gevinst pr. kommune jfr. tabellen under. 

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2018-06-22-83
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710


KOMMUNE BUDSJETT 2019 BUDSJETT 2019 
1938 – Lyngen  166 893  150 082 
1940 – Kåfjord  139 888 124 672 
1941 – Skjervøy  168 647 151 732 
1942 – Nordreisa  238 230 217 205 
1943 – Kvænangen  108 604 95 235 
2014 – Loppa   85 203 
SUM  822 262 824 130  

Kostnader forbundet med alternativ etter dimensjoneringskravet med kostnadsfordeling, 40 % av totalkostnaden 
fordeles fast, 60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år.   
  
Organisasjonskart 

KOMMUNESTYRET 
NORDREISA

KOMMUNESTYRET 
SKJERVØY

KOMMUNESTYRET 
KÅFJORD

KOMMUNESTYRET 
LYNGEN

STYRE 

2014
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

BRANNSJEF IKS 
100 %

1940
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

1941
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

AVDELINGSLEDER
FOREBYGGENDE

100 %

TILSYNSTJENESTEN
100 %

AVDELINGSLEDER
BEREDSKAP

100 %

FEIETJENESTEN
500 %

1942
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

1938
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

KOMMUNESTYRET 
KVÆNANGEN

KOMMUNESTYRET 
LOPPA

1943
BEREDSKAP

Deltidsmannskap

 
Regionen har lokal beredskapsstyrke lokalisert i den enkelte kommune 
 
 
Vedlegg:  
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Avtale om brannvernsamarbeid 
 

Mellom Kommunene  
 

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa  
 
 
 
1 Intensjon 
Kommunen skal i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven §9, §11, §15 samt forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen sørge for etablering og drift av et brannvesen 
som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og 
sikker måte. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er 
nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 
 
To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis 
til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som 
sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. 
 
Brannvesenets oppgaver er å gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen 
om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre 
akutte ulykker, gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre ulykkesforebyggende 
oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg 
og jernbane, utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- 
og krisesituasjoner, være innsatsstyrke ved brann, være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker 
der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, etter anmodning 
yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 
territorialgrensen, sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 
 
2 Formål 
Samarbeidsavtalen skal sikre at samarbeidskommunene tilfredsstiller de lovkrav som stilles 
jfr. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  
 
3 Målsetting 
Hovedmålsettingen for denne samarbeidsavtalen vil være optimal tjenesteyting på 
brannvernområdet i region. Brannvernsamarbeidet skal sikre trygge kommuner i region nord, 
der ingen skal skades eller omkomme i brann/ulykke. 
 
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20


 
 
BRANNVESENET NORD  
    

Rev. 25112019 2 

 
 
4 Organisering og administrativ plassering  
  
En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at 
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 
betydning.  Kommunestyret delegerer selv myndighet til å treffe vedtak som er nevnt i første 
ledd, ved å instruere kommunedirektøren i egen kommune om å delegere myndigheten til 
kommunedirektøren i vertskommunen. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen 
instruks om hvordan den delegerte myndigheten skal utøves i saker som bare gjelder 
samarbeidskommunen eller dens innbyggere. Hvis vertskommunen treffer vedtak etter 
delegert myndighet fra en samarbeidskommune, kan samarbeidskommunen omgjøre vedtaket 
etter reglene i forvaltningsloven § 35 første ledd. 
  
Samarbeidskommune organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens  
§20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid, §20-4 Samarbeidsavtale 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83  
 

1. Kommunestyret – delegerer ansvaret til kommunedirektøren 
2. Kommunedirektøren – delegerer ansvar til Kommunedirektøren i vertskommunen 
3. Styret – består av Kommunedirektøren eller den de bemyndiger.  

Styret er samarbeidets øverste organ. Forvaltningen og organiseringen av samarbeidet 
hører under styret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med samarbeidets 
formål, samarbeidsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt for 
samarbeidet. Styret velger selv styrets leder og nestleder. Det velges styreleder og 
nestleder hvert annet år. Styret skal være rådgivende enhet i personalsaker. Styret kan 
opprette underutvalg. Alle kommunene skal ha lik stemmevekt. Styret innstiller og 
ansetter leder 

4. Daglig leder – brannsjef, ansvarlig for oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven 
med rapportering til styret. 

 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
 
4.1 Delegert myndighet i samarbeidskommunene 
Kommunestyret i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, delegerer med 
denne avtalen oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven til kommunedirektøren og 
videre delegerer sin myndighet gjennom kommuneloven §20-4 til daglig leder i 
samarbeidstiltaket.  
 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de ansatte gjennom punkt 5.2. i denne avtalen.   
Samarbeidstiltakets legger forslag til budsjett og økonomiplan for samarbeidet gitt i denne 
avtalen fram for Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83
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5 Samarbeidsområder 
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen åpner for utstrakte 
samarbeidsformer på samtlige områder innen brannfaglige arbeidsoppgaver. 
Samarbeidsområder som følger av denne avtale er basert på de lovpålagte oppgavene som 
følger av Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
 
5.1 Brannsjef 
Brannsjefen har ansvaret for å gjennomføre brannvesenets oppgaver etter 
brannvernlovgivningen. Brannsjefen skal legge til rette for at de lovbestemte 
arbeidsoppgavene, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens §11, planlegges og utføres på en 
tilfredsstillende måte. Brannsjefens ansvar og plikter i forbindelse med forebyggende 
oppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernloven. Brannsjefen har rett til å uttale seg i 
brann faglige spørsmål, uttalelsen skal følge saken til besluttende organ.  
 
5.2  Dimensjonering  
Samarbeidstiltaket inneholder følgende stillingshjemler: 
 
100 % daglig leder (brannsjef)  
100 % avdelingsleder forebyggende (varabrannsjef)  
100 % avdelingsleder beredskap 
100 % forebyggende personell (branningeniør)  
500 % forebyggende personell (feiersvenn) 
 
Samarbeidskommunene gis mulighet for overdragelse av lokal beredskapsstyrke inn i 
brannverntiltaket, stillinger følger krav gitt i dimensjoneringsforskriften. Styret behandler 
innmelding og utmelding av lokal beredskapsstyrke i samarbeidskommunene. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729 
 
5.3 Brannsjefens stedfortreder  
Brannsjefens stedfortreder har samme myndighet som brannsjefen og skal til enhver tid kunne 
løse de arbeidsoppgavene som ligger til brannsjefen. 
 
5.4 Alarmering/radiosamband 
Samarbeidskommunene skal ha utstyr for formidling av alarmmeldinger fra 
nødalarmeringssentral og direkte til innsatspersonellet. Videre ha inngått avtale om varsling 
av brann og ulykker ifra en nødalarmeringssentral.  
 
5.5 Forebyggende brannvern 
Arbeidsoppgavene i forbindelse med forebyggende brannvern inngår i forebyggende avdeling 
i brannverntiltaket. Denne avdeling vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av brannforebyggende arbeidsoppgaver i den enkelte samarbeidskommune. 
Forebyggende avdeling skal utføre brannteknisk saksbehandling for brannsjefen etter brann- 
og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729


 
 
BRANNVESENET NORD  
    

Rev. 25112019 4 

 
 
 
 
   
5.5.1 Arbeidsplan 
Hvert kalenderår skal daglig leder (brannsjef), sammen med avdelingene, utarbeide 
nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte arbeidsoppgaver jfr.§11. Lov om vern mot 
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. 
 
 
5.5.2 Tilsyn av særskilte brannobjekt  
Forebyggende avdeling i brannsamarbeidet skal utføre tilsyn for den enkelte kommune i 
henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens §13.   
 
5.5.3 Informasjonsvirksomhet 
Informasjonsplikten ihht. Brannvernloven §11 og forskrift om brannforebygging ivaretas av 
brannverntiltaket.     
 
5.5.4 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Brannverntiltaket skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte samarbeidskommune er 
pliktet til gjennom forskrift om brannforebygging. Tjenesten skal utføres i henhold til de 
faglige normer og standarder som til enhver tid er gjeldende. Feiertjenesten ligger under 
forebyggende avdeling og rapporterer til avdelingsleder forebyggende.  
  
5.6  Beredskap 
Denne avdelingen vil stå ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av 
beredskapsrelaterte oppgaver for den enkelte samarbeidskommune. Beredskapsavdelingen 
skal utføre brann og redningsoppgaver for brannsjefen etter Brann- og eksplosjonsvernloven 
med tilhørende forskrifter. Avdelingsleder beredskap rapporterer til daglig leder (brannsjef) i 
brannverntiltaket. 
 
5.6.1 Øvelse/opplæring av beredskapen 
Beredskapsavdelingen er ansvarlig for øvelser og opplæring som ivaretar den enkelte 
samarbeidskommunes interesser. Øvelser og opplæring utarbeides i samarbeid med den 
ansvarlige for beredskapen i den enkelte samarbeidskommune.  
 
 5.6.2 Kvalitetsstyring/ avvik  
Det skal kvartalsvis avholdes møter mellom avdelingsleder beredskap og 
kommunaldirektøren på brannområdet i den enkelte samarbeidskommune.  
Møte skal behandle tema som, Økonomi, Forbedringspotensialer, Ansvar, Avvik 
Daglig leder er ansvarlig for innkalling og referat. 
 
5.7 Felles innkjøpsordninger 
Gjennom denne avtalen vil brannvernsamarbeidet følge felles rammeavtaler for innkjøp og 
gjeldende regelverk for investeringer som skal ivareta den enkelte samarbeidskommunes 
interesser.   
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6.0 Fordeling av kostnader    
Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Regnskap og fordelingsnøkkel 
40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene.  
60 % fordeles etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune pr. 01.07 hvert år. 
 
6.1 Lokal beredskapsstyrke 
Kostnader etter denne avtalen betales 100 % av kostnaden for den enkelte 
samarbeidskommune pr. 31.12 hvert år. Det vises videre til punkt 5.2 i avtalen. 
  
6.2 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall røykløp pr. 01.07 hvert år. 
Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Kommunene krever inn gebyr sammen med 
andre kommunale gebyr. Brannverntiltaket administrerer grunnlaget for fakturering til den 
enkelte samarbeidskommune. 
 
6.3 Samarbeidskommunen 
Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for kostnader knyttet til godkjent kontorlokale 
med tilfredsstillende infrastruktur, kontormøbler. Videre forpliktes tilgang til kommunens, 
garderober, verksted og vaskemuligheter. Samarbeidskommunene forplikter seg til å stå for 
kostnader knyttet til investeringer. Samarbeidstiltaket legger forslag til investeringer fram for 
Kommunedirektøren i vertskommunen og videre til styret. 
 
7 Evaluering 
Det skal årlig avholdes evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen.   
Daglig leder (brannsjef) samordner evalueringen. Evalueringen legges inn som en del av 
årsmeldingen. 
 
8. Oppsigelse 
Oppsigelse er minimum 12 måneder. Uttreden skjer pr. 01.01. Oppsigelse av avtalen vedtas 
av kommunestyret.   
 
9. Ikrafttreden 
Avtalen gjelder fra 01.01.20 og er vedtatt i: 
 
Kommunestyre, Lyngen  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Kåfjord  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Skjervøy  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Nordreisa  sak 0000/19 – 00.12.19     
Kommunestyre, Kvænangen  sak 0000/19 – 00.12.19 
Kommunestyre, Loppa  sak 0333/19 – 17.10.19  
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10. Signatur 
 

 

Lyngen kommune, den               Kåfjord kommune, den  

_______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren    

  

  

Skjervøy kommune, den               Nordreisa kommune, den  

______________________    ___________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren 

 

 

Kvænangen kommune, den     Loppa kommune, den  

_________________________   _________________________ 

Kommunedirektøren     Kommunedirektøren    
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Kommuneplan 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Kommuneplan, Inkluderende barnehage og skolemiljø 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommuneplan inkluderende barnehagen og skolemiljø vedtas. 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kvænangen kommune er tatt med i satsingen «Inkluderende barnehage og skolemiljø» initiert 
av UDIR. Fra Kvænangen deltar barnehagene i satsingen. Kvænangen barne- og 
ungdomsskole er ikke med her, men deltar på andre satsingsområder.  
 
Målgruppe: barnehager, skoler, myndighet og eiere som trenger og ønsker noe støtte, men 
som samtidig har forutsetninger for å drive et selvstendig, lokalt utviklingsarbeid 
 
Deltakerne skal jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø, regelverk, organisasjon 
og ledelse og lære mer om forebygging, avdekking og håndtering av mobbing. 
Vi ønsker å oppnå en varig praksisendring som når flest mulig, og utviklingsarbeidet skal derfor 
primært foregå i form av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling og arbeid i lærende 
nettverk. Barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling vil si at barnehager og skoler, med 
ledere og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Målet er å 
videreutvikle praksis innen arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre 
krenkelser. 

Deltakerne skal delta på nasjonale og regionale samlinger med forelesninger og gruppearbeid. 
Mellom samlingene arbeider deltakerne lokalt med aktuelle problemstillinger i egen praksis. I 



tillegg skal deltakerne være med i lærende nettverk som ledes av kommunen. Nettverkene er 
en møteplass for erfaringsutveksling, refleksjon og faglig utvikling. 

Kommunene som deltar får støtte til en lokal ressursperson som følger opp arbeidet i 
kommunen, i barnehagene og på skolene. 

Vi har også involvere PP-tjenesten i utviklingsarbeidet. Målet er at PP-tjenesten kan være en 
del av det lokale støtteapparatet for barnehager og skoler. 
 
Satsingen starter 01.01.2020, men allerede i mars 2019 arrangerte UDIR oppstartsamling for 
deltakerkommunene med fokus på kommuneplanen, og arbeidet med klargjøringen til 
satsingen. Planen er utarbeidet i samarbeid med våre nabokommuner Nordreisa og Skjervøy. 
Disse er også våre samarbeidskommuner i prosjektet. Disse tre kommunene har gått sammen 
om en felles ressursperson som ansettes i 80 % stilling fra 01.01.20 til 31.12.22  
I satsingen har Kvænangen med 5 deltakere på de nasjonale kursene. På de regionale kursene 
kan kommunen ta med flere deltakere.  
Kvænangen kommune deltar med to barnehager og tildeles kr 260 000 til deltakelse i 
«Inkluderende barnehage- og skolemiljø» fra UDIR.  
 
 

Vurdering 
Prosjektet er et godt tiltak får å jobbe med en viktig problemstilling i samfunnet. Tidligere 
deltakere i prosjektet har utrykt stor nytteverdi av deltakelsen, og sektoren har store 
forventninger til både de nasjonale og regionale samlingen.  
Midlene som tildeles kommunen går i hovedsak til ressursperson som ansettes i prosjektet. 
Resterende går til deltakelse på samlingene. I tillegg må vi regne med å betale noen 
reisekostnader selv.  
 



Kommuneplan Inkluderende barnehage -og skolemiljø 
2019-2021 

 Samarbeid mellom Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa Kommune. 
 

 
 

 
                                                              

                                                                            
 

                 KOMMUNEPLAN FOR KVÆNANGEN KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Utviklingsområder og innhold. 

Alle barn og elever skal ha trygge, og gode barnehage- og skolemiljøer uten mobbing og 
andre krenkelser. Dette er både et mål i seg selv og er viktig for barns lek, utvikling, læring 
og sosiale tilhørighet. Barnehageloven og rammeplan for barnehager tydeliggjør ansvaret. 
Barns livsmestring står sentralt. Gjennom barnekonvensjonen legges det vekt på at det 
arbeidet som skal utføres for barn, skal ha et barnesentret perspektiv. 

Forskningstall viser at mellom 10-12 % av barnehagebarn opplever mobbing i barnehagen. 
Mobbing som starter i barnehagen, kan ha store og langvarige konsekvenser for et menneske. 
Forskning viser at det kan ha sammenheng mellom mobbing i skolen og frafall fra 
videregående skole. Å oppleve mobbing eller andre krenkelser svekker barns livskvalitet, 
helse, trivsel og læring. Mobbing rammer også foreldre og søsken som opplever det sårt 
skamfullt og vanskelig. 

I et høringsnotat fra kunnskapsdepartementet 12 august 2019, foreslår de en endring i 
lovbestemmelsen om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt 
barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring hos alle barn, og for å forebygge 
tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt barnehagemiljø. I lovbestemmelsen 
ligger det en tydelig plikt hos barnehageansatte til å gripe inn ved krenkelser som mobbing, 
trakassering, diskriminering og vold. 

“Barndommen har vi med oss hele livet” 

 

2. Mål 

Styrke barnehagenes, skolers og eiers kompetanse til tidlig innsats for å fremme trygge og 
gode barnehage -og skolemiljø, forbygge og håndtere mobbing. Etablere en felles forståelse 
av begreper knyttet til barnehage -og skolemiljø for å sikre rett og god regelverksforståelse. 

Konkrete mål: 

 Alle barn/elever i barnehagen/skole skal oppleve å bli sett, forstått, respektert og få 
den hjelp og støtte som de har behov for. 

 Den ansatte skal ha høy kompetanse på barns sosiale utvikling og betydning av et 
trygt og godt læringsmiljø. 

 Den ansatte skal ha kunnskap om barns medvirkning og jobbe systematisk for å 
ivareta barns rett til å påvirke sitt eget miljø. 

 Den ansatte skal ha kunnskap og kompetanse til å tilrettelegge for et godt og 
inkluderende foreldresamarbeid. 

 

Kvænangen kommune: 

I forkant av prosjektet jobber den enkelte barnehage med ståstedsanalysen i personalgruppen. 
Det utarbeides problemstillinger i den enkelte barnehage. Involvering er et viktig element for 
å lykkes i startfasen. Barnehagene gjennomfører hvert år foreldreundersøkelsen til UDIR som 
også tas med i analysearbeidet.  



3. Kommunens organisering og forankring i arbeidet. 

Planen legges frem for kommunestyret for politisk forankring. Planen sendes også ut til 
utdanningsforbundet og fagforbundet. 

 

4. Gjennomføring av kompetanseutviklingen. 

Felles med alle kommunene: 

 Nettverksmøter 
 Deltakelse på samlinger udir /fm 
 Lokal oppstarts samling (barnehagemyndighetene gjennomfører oppstartsamling i alle 

kommuner) 
 Lærende nettverk (2 ganger årlig) (barnehagemyndighet gjennomfører samlingene. 

Utviklingsgruppen fra hver barnehage-erfaringsdeling-praksisrelatert. 

Kommunevis: 

 Kollegiemøte 1.gang per måned. (Tema: IBS) 
 Temamøter, felles personalmøter x2 pr år (Kveldsmøte- barnehagemyndighet, + Res 

veileder.) 
 Utviklingsgrupper i den enkelte barnehage (utviklingsgrupper i den enkelte 

barnehage.) 
 Arbeid i lærende nettverk. 

 

Involvering av barna: 

 Observasjoner og samtaler med barna 
 Trivselssamtaler 2 ganger pr år. 
 Temasamlinger: Sosial kompetanse, vennskap, medvirkning med mer 
 Foreldrebarnesamtaler. 

Involvering av foreldrene: 

 Foreldremøter/Temamøter 



 Foreldresamtaler 
 Invitere su-ledere til å delta på lokal oppstarts samling og temamøter. 
 Deltakelse på foreldreundersøkelsen. 

5. Tiltak på Lokalt nivå 

Involvere utdanningsforbundet og fagforbundet: 

 Inviteres til lokal oppstarts samling 
 Kommuneplan til informasjon 

Andre: 

 Helsestasjon og barnevern 
 KVBU v/rektor  
 PP-tjenesten. 

6. Finansiering: 

Midler fra utdanningsdirektoratet/FM: Dekker deler av ei interkommunal res.stilling i 
perioden 2020-2021. 

Hver kommune går inn med deler av lønn til res.stilling. 

4 samlinger med utdanningsdirektoratet/FM 

Egeninnsats fra hver kommune: Vikarbruk, transport, div lokal oppstarts samling, møter og 
samlinger i lokale nettverk. 

 

7. Utfordringer og muligheter: 

Utfordringer: 

 Økonomi 
 Bemanning/endring i bemanning 
 Sykefravær 
 Tid 
 Små enheter 
 Kompetanse 
 Geografiske avstander. 

 

Styrker: 

 Motiverte/endringsvillige ansatte som ønsker å jobbe i skole og barnehage 
 Velfungerende nettverk Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen 
 Barnehageeier med erfaring og kompetanse til å drive barnehagebasert 

utviklingsarbeid. 
 Styrere med kompetanse til å motivere og drive utviklingsarbeid. 
 Pedagoger med lang erfaring fra barnehage  
 Barnehagene har jobbet med livsmestring, inkluderende miljø- mobbing i forkant.  



 

Ståstedsanalysen er gjennomført i begge barnehagene, og det er foretatt en samlet 
oppsummering i personalgruppen.  

 

Polarstjerna 

Personalet er imøtekommende, og god til å hjelpe hverandre. 
Personalet er god til å reflektere i hverdagen, angående barn og ulike hendelser. 
Personalet gir omsorg og trygghet og viser det ved å være nær barna, og se og lytte til 
dem. 
Personalet må jobbe med å  være tilstede overfor barna i konfliktsituasjoner, ikke overta 
konflikten. Men være god veileder. 
Personalet må observere, og legge til rette for barna som trekker seg ut av lek, felles 
aktiviteter osv. 
Personalet må legge mer til rette for aktivitet der følelsene har en stor betydning. 

Badderen 

 
Grønne tanker - Glade barn om følelser – lære empati. 
Sangleker på tvers av barna. 
Fellesskap, følge regler 
Spill på tvers av barna  
Fellesskap, følge regler 
Verne om den gode rolleleken. Personale aktiv meg i leken. 
Personalet skal få mer kunnskap igjennom prosjektet inkluderende barnehagemiljø. 
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Vedtekter Kvænangen ungdomsråd 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Ber om at forslag til vedtekter for Kvænangen ungdomsråd fastsettes. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er lovpålagt kommunen å ha et ungdomsråd. Vedtektene er tilpasset retningslinjene i 
kommuneloven.  
Ungdomsråd eller annen medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. 
Medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.  

Vurdering 
Vi ser det som positivt at kommunen velger å fastsette vedtekter for ungdomsråd.  
 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/393 -3 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Møteplan for politiske møter i 2020. 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til diskusjon.  
 
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagte utkast til møteplan.  
Vi har foreløpig satt opp kommunestyrene slik vi normalt har hatt dem og med onsdager som 
møtedag. Regionrådsmøtene er også satt inn.  
AMU er flyttet til mandager og satt opp med 4 møter slik vi har det i 2019. Det har fungert greit. 
Det som gjenstår er å bestemme hyppigheten av formannskapsmøtene og valg av ukedag for 
politiske møter. 
 
Vedlagt følger utkast til møteplan for Kvænangen kommune 2020.  
 



  Møteplan 2020

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 
1 On  1 Lø  1 Sø  1 On  1 Fr  1 Ma 2.pinsed 1 On  1 Lø  1 Ti  1 To  1 Sø  1 Ti   RFF 
2 To  2 Sø  2 Ma  2 To  2 Lø  2 Ti  2 To  2 Sø  2 On  2 Fr  2 Ma  2 On   ELR 
3 Fr  3 Ma  3 Ti  3 Fr  3 Sø  3 On  3 Fr  3 Ma  3 To  3 Lø  3 Ti  3 To    UR 
4 Lø  4 Ti  4 On  4 Lø  4 Ma  4 To  4 Lø  4 Ti  4 Fr  4 Sø  4 On  4 Fr  

5 Sø  5 On  5 To  5 Sø  5 Ti  5 Fr  5 Sø  5 On  5 Lø  5 Ma  AMU 5 To  5 Lø  

6 Ma  Reg-råd 6 To  6 Fr  6 Ma  6 On  6 Lø  6 Ma  6 To  6 Sø  6 Ti  6 Fr  6 Sø  

7 Ti  7 Fr  7 Lø  7 Ti  7 To  7 Sø  7 Ti  7 Fr  7 Ma  7 On  7 Lø  7 Ma  

8 On  8 Lø  8 Sø  8 On  8 Fr  8 Ma  AMU 8 On  8 Lø  8 Ti  8 To  8 Sø  8 Ti  

9 To  9 Sø  9 Ma  9 To Skjærtor 9 Lø  9 Ti  9 To  9 Sø  9 On  9 Fr  9 Ma  9 On   KST 
10 Fr  10 Ma   10 Ti   10 Fr Langfre 10 Sø  10 On  10 Fr  10 Ma   10 To  10 Lø  10 Ti  10 To  
11 Lø  11 Ti  Reg-råd 11 On  11 Lø  11 Ma  11 To  11 Lø  11 Ti  11 Fr  11 Sø  11 On  11 Fr  

12 Sø  12 On  Reg-råd 12 To  12 Sø  12 Ti  12 Fr  12 Sø  12 On  12 Lø  12 Ma  12 To  12 Lø  

13 Ma  13 To  13 Fr  13 Ma 2.påsked 13 On  13 Lø  13 Ma  13 To  13 Sø  13 Ti  13 Fr  13 Sø  

14 Ti  14 Fr  14 Lø  14 Ti  14 To  14 Sø  14 Ti  14 Fr  14 Ma  14 On  14 Lø  14  Ma  

15 On  15 Lø  15 Sø  15 On  15 Fr  15 Ma  15 On  15 Lø  15 Ti  15 To  15 Sø  15 Ti  

16 To  16 Sø  16 Ma  16 To  16 Lø  16 Ti  16 To  16 Sø  16 On  16 Fr  16 Ma  16 On  

17 Fr  17 Ma  17 Ti  17 Fr  17 Sø  17 On  17 Fr  17 Ma  17 To  17 Lø  17 Ti  17 To  

18 Lø  18 Ti  18 On  18 Lø  18 Ma  18 To  18 Lø  18 Ti  18 Fr  18 Sø  18 On  18 Fr  

19 Sø  19 On  19 To  19 Sø  19 Ti  19 Fr  19 Sø  19 On  19 Lø  19 Ma  19 To  19 Lø  

20 Ma  20 To  20 Fr  20 Ma  20 On  20 Lø  20 Ma  20 To  20 Sø  20 Ti  20 Fr  20 Sø  

21 Ti  21 Fr  21 Lø  21 Ti  21 To Kr Himfa 21 Sø  21 Ti  21 Fr  21 Ma  21 On   KST 21 Lø  21 Ma  

22 On  22 Lø  22 Sø  22 On  22 Fr  22 Ma  22 On  22 Lø  22 Ti  22 To  22 Sø  22 Ti  

23 To  23 Sø  23 Ma  AMU 23 To  23 Lø  23 Ti  Reg-råd 23 To  23 Sø   23 On  23 Fr  23 Ma  Reg-råd 23 On  

24 Fr  24 Ma  Reg-råd 24 Ti  Reg-råd 24 Fr  24 Sø  24 On   KST 24 Fr  24 Ma  24 To  24 Lø  24 Ti  Reg-råd 24 To  

25 Lø  25 Ti  Reg-råd 25 On  25 Lø  25 Ma  25 To  25 Lø  25 Ti  25 Fr  25 Sø  25 On  25 Fr  

26 Sø  26 On   KST 26 To  26 Sø  26 Ti Reg-råd 26 Fr  26 Sø  26 On  26 Lø  26 Ma  26 To  26 Lø  

27 Ma  27 To  27 Fr  27 Ma  27 On  27 Lø  27 Ma  27 To  27 Sø  27 Ti  Reg-råd 27 Fr  27 Sø  

28 Ti  28 Fr  28 Lø  28 Ti  Reg-råd 28 To  28 Sø  28 Ti  28 Fr  28 Ma  28 On  28 Lø  28 Ma  

29 On  Reg-råd 29 Lø  29 Sø  29 On   KST 29 Fr  29 Ma  29 On  29 Lø  29 Ti  Reg-råd 29 To  29 Sø  29 Ti  

30 To     30 Ma  30 To  30 Lø  30 Ti  30 To  30 Sø  30 On  30 Fr  30 Ma  AMU 30 On  

31 Fr     31 Ti     31 Sø     31 Fr  31 Ma     31 Lø     31 To  

http://www.kalenderpedia.de/
http://www.kalenderpedia.de/
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Omstillingsprogrammet i Kvænangen, Handlingsplan for 2020. 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret godkjenner Handlingsplan 2020.   
 
 
Saksopplysninger 
Viser til vedlagte utkast til handlingsplan for 2020 for Omstillingsprogrammet i Kvænangen 
kommune. Kommunestyret skal vedta årlige handlingsprogrammer. Handlingsplanene er 
grunnlaget for å søke om den eksterne finansieringen av programmet.  
 
Vedlagt følger Handlingsplan 2020.  
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Vedtatt av styret for Kvænangen næringsfabrikk 12. november 2019  

Behandlet av formannskapet xx november 2019 
Vedtatt i Kvænangen kommunestyre xx desember 2019 
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1. Innledning 
 

Handlingsplan 2020 er en konkretisering av omstillingsarbeidet som pågår i Kvænangen kommune, og 

en oppfølging av «Omstillingsplan 2018-2020 Kvænangen kommune». Omstillingsarbeidet er kommet 

i stand som følge av høy andel offentlige arbeidsplasser, fraflytting og aldrende befolkning, og har som 

hovedmål å skape og sikre 20 arbeidsplasser i omstillingsperioden.  

  

Omstillingsplanen beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk for omstillingsarbeidet i Kvænangen i 

perioden 2018-2020.  Den opprinnelige omstillingsplanen hadde tre innsatsområder:   

   1. Opplevelsesnæringer 

   2. Tilrettelegging og entreprenørskapskultur 

   3. Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv 

 

2. Innsatsområder og tiltak 2020 
 

Hovedhensikten med omstillingsmidler er å gi tilskudd til forstudier og forprosjekt, som skal generere 

næringsutvikling. Gjennomføring av hovedprosjekt skal primært skje ved hjelp og bidrag fra det 

ordinære virkemiddelapparatet. 

For 2020 foreslås det følgende innsatsområder:  

1. Opplevelsesnæringer.  
 

2. Tilrettelegging og entreprenørskapskultur. 
 

3. Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv.  

 

 

Under arbeid med handlingsplanen for 2019 ble innsatsområdene konkretisert til følgende områder: 

1. Reiseliv – overnatting, mat og opplevelser 

2. Nytt Næringsliv 

3. Eksisterende næringsliv 

4. Attraktivitet for næringslivet 

5. Kompetanse, rekruttering og nettverk 

 

For 2020 er det valgt å gå tilbake til de opprinnelige tre innsatsområdene fra «Omstillingsplan 2018-

2020 Kvænangen kommune». Erfaringer fra 2019 med to ekstra innsatsområder viser at det er en del 

overlapp mellom de ulike tiltaksområdene. Det er dermed mest formålstjenlig å gå tilbake til de 

opprinnelige innsatsområdene. De innsatsområdene som da kom inn «ekstra» for 2019, er dermed 

innlemmet i innsatsområdene for 2020.  
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2.1. Opplevelsesnæringer. Reiseliv og kulturarbeidsplasser.  
Med reiseliv defineres overnatting, mat og aktiviteter/opplevelser.  

Reiseliv i Kvænangen kommune er fortsatt i mindre grad utviklet i forhold til et sannsynlig potensiale 

som næringsvirksomhet. Utvikling av reiseliv må ha en regional innretning med aktive lokale aktører, 

som samarbeider med aktører i omkringliggende kommuner og regioner. Det vil antakelig være behov 

for en reiselivsstrategi for næringen, hvor man også leter etter mulig i samarbeid med kommunen og 

regionene rundt. Tilbudet overfor mindre lokale aktører vil måtte tilpasses markedsbehovet, aktørenes 

egne ambisjoner, ressurser tilgjengelig i kommunen og behov for bistand.  

Mulige tiltak 

Strategi Mulige tiltak 2019 Prosjektmål Budsjett 
2.1.1. Økt og bedre overnattings- 
og serveringskapasitet.  

Kartlegge dagens 
tilbud, og vurdere 
fremtidig behov.  

Klargjøring av videre 
reisemålsarbeid.  100 000 

2.1.2. Utvikle overnattings- og 
serverings- og opplevelsestilbud 
for besøkende 

Bedriftsrettede tiltak 

Flere sengeplasser.  
Utvidet og mer regulær 
tilbud på servering og 
opplevelser.  

600 000 

2.1.3. Økt attraktivitet for 
Kvænangen Enkel reiselivsstrategi 

Økt bevissthet og 
kompetanse rundt 
Kvænangen som 
reisemål.   

200 000  

2.1.4. Bedriftsutvikling og 
nettverk.  

Sondere muligheten 
for felles plattform for 
et bedriftsnettverk.  

Samarbeid om økt 
salg av opplevelser fra 
Kvænangen.  

100 000 

Totalt   1 000 000  

 

2.2. Tilrettelegging og entreprenørskapskultur 
 

Arbeidet med nytt næringsliv omfatter gründervirksomhet og nye arbeidsplasser, og vil skje i størst 

mulig grad i samarbeid med førstelinjetjenesten I kommunen og Innovasjon Norge Arktis. 

Omstillingsprogrammet vil ha en koordinerende rolle og sørge for at enkeltpersoner som tar kontakt 

med omstillingsprogrammet opplever å få nødvendig oppmerksomhet og oppfølging. 

 

Mulige tiltak 

Strategi Mulige tiltak 2019 Prosjektmål Budsjett 
2.2.1. Legge til rette for 
nyetablerere i samarbeid 
med kommunen og 
Innovasjon Norge  

Bidra til god 
oppstartshjelp og 
helhetlig tilbud til 
nyetablerere.  

To nyetableringer i 
Kvænangen. 50 000 

2.2.2. Bedriftsrettede tiltak  Støtte utviklingsprosjekter 
for nyetablerere 

Stimulere til 
nyetableringer 100 000 

2.2.3. Tilrettelegge for god 
infrastruktur og service for 
næringslivet 

Gjennomføre 
Næringsvennlig 
kommune som 
prosjektutviklingsverktøy 
for Kvænangen 
kommune.  

Bidra til å utvikle 
kommuneorganisasjonen 
til å bli mer 
næringsvennlig og 
attraktiv for næringslivet.  

200 000 
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2.2.4. Stimulere til 
næringssamarbeid 

Samarbeide mellom 
bedrifter om tiltak og 
nettverksbygging 

Et aktivt 
næringsnettverk.  100 000 

2.2.5. Bidra til økt 
kompetanse i lokalt 
næringsliv 

Felles 
kompetansehevende kurs 
og seminar 
Motivasjonsseminar mat 
og matproduksjon 

Robusthet og sikring av 
arbeidsplasser.  100 000 

Totalt   550 000 

 
2.3. Utvikling og samarbeid i eksisterende næringsliv 

 
Arbeidet med eksisterende næringsliv er høyt prioritert i omstillingsarbeidet. Dette vil skje gjennom 

mobiliserende tiltak og prosjekter med vekt på kompetanseheving og konkrete utviklingsprosjekter i 

bedriftene. Innsatsområdet har satt av midler til å realisere prosjekter i enkeltbedrifter. 

 
Strategi Mulige tiltak 2019 Prosjektmål Budsjett 

2.3.1. Proaktivt arbeid  

Proaktivt arbeid for å 
avdekke 
utviklingspotensial. 
Studietur.  

Sikre og skape nye 
arbeidsplasser 50 000 

2.3.2. Bedriftsrettede tiltak  Støtte til 
utviklingsprosjekter. 

Sikre og skape nye 
arbeidsplasser. Mer 
robust næringsliv.  

900 000 

2.3.3. Etablering av 
bedriftsnettverk  

Stimulere til samarbeid 
mellom bedrifter og 
eksterne nærings- og 
kompetansemiljø.  

Felles mål om 
samarbeid.  50 000 

Totalt     1 000 000 
 

 
 
 
 

3. Budsjett for 2020 
 

 
Ramme 

prosjektstøtte 
Prosjektfordelt 

administrativ tid 
Sum kostnader 

2.1. Opplevelsesnæringer 1 000 000 300 000 1 300 000 

2.2. Tilrettelegging og 
entreprenørskapskultur 

550 000 300 000  850 000 

2.3. Eksisterende næringsliv 1 000 000 300 000 1 300 000 

Administrasjon 900 000 550 000 1 450 000 

Sum 2 550 000 1 450 000 4 000 000 
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4. Finansiering for 2020 
 

 

Troms fylkeskommune 3 000 000 

Kvænangen kommune 1 000 000 

SUM 4 000 000 
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Vedlegg 1: Omstillingsarbeidet i Kvænangen 
 

Målet for omstillingsarbeidet har vært å bidra til å sikre og skape 20 arbeidsplasser i Kvænangen i 

løpet av 3 år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet i næringslivet, blant annet sikring 

av eksisterende arbeidsplasser. Dette er nedfelt i «Omstillingsplan 2018-2020 Kvænangen 

kommune».  

 

Målsettingen for hele seksårsperioden, dersom omstillingsarbeidet forlenges etter 3 år, er 50 

arbeidsplasser, dvs 30 arbeidsplasser i treårsperioden som eventuelt vil bli 2021-2023.  

 

Omstillingsprogrammet teller arbeidsplasser i brutto for å vise endringstakta i kvænangensamfunnet. 

Det vil si at det vil skapes arbeidsplasser som kan forsvinne i programperioden. Slik er næringslivet, 

en arbeidsplass i en bedrift vil aldri være statisk, arbeidsplassmålet er en indikator på at samfunnet 

utvikler seg.  

 

 Tabellen nedenfor er fra Omstillingsplanen 2018-2020.   

 

 

 2018 2019 2020 SUM 

Opplevelsesnæringer 2 3 3 8 

Tilrettelegging og 

entreprenørskapskultur 0 2 2 4 

Utvikling og samarbeid i 

eksisterende næringsliv 2 2 3 8 

Sum arbeidsplasser pr. år til 

sammen 4 8 8 20 

 

 

For 2019 var målet 8 nye arbeidsplasser, dokumentert via innrapportering av prosjektlederrapporter 

fra enkeltprosjekter. I tillegg er det et uttalt mål å sikre de arbeidsplassene man allerede har. For 2020 

er målet også 8 nye arbeidplasser, ifølge omstillingsplanen.  
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Vedlegg 2: Status arbeidsplasser i omstillingsarbeidet 
 

Oversikt pr 1. november 2019 viser at det hittil i 2019 er kommet 6 nye arbeidsplasser som følge av 

omstillingsprosjekter, og 4 arbeidsplasser er sikret. Det kan dermed konkluderes med at målet for 

2019 er nådd. Tallene vil bli oppsummert og kvalitetssikret ved slutten av året.   

 

Arbeidsplassene som er innrapportert i omstillingsprogrammet pr 01.11.2019 er:  

Spildra 70 North: 3 arbeidsplasser og 1 arbeidsplass sikret.  

Moonlight: 3 arbeidsplasser 

Kjækan Gård: 1 arbeidsplass sikret  

Solheim Villsau: 1 arbeidsplass sikret 

Alteidet House (tidl. Kvænangstunet): 1 arbeidsplass sikret.  

 

Det har i 2019 vært gjennomført et stort utviklingsprosjekt i 14 bedrifter (SMB Utvikling), hvor 

bedriftene selv vurderer at det vil bli flere nye arbeidsplasser og sikring av eksisterende. Mange av 

disse vil ikke realiseres før i 2020, så det synes positivt for den videre utviklingen.  
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Vedlegg 3: Status handlingsplan og prosjektstøtte pr. 1. 
nov 2019 
 
Handlingsplanen er en årlig konkretisering av omstillingsplanens innsatsområder i strategier og mulige 

tiltak. Disse mulige tiltakene skal, før de blir til konkrete prosjekter, vedtas av besluttende organer i 

Kvænangen næringsfabrikk. Alle summer som er oppgitt i denne handlingsplanen er Kvænangen 

næringsfabrikk sin andel, bedriftenes egenfinansiering og annen finansiering kommer i tillegg.  

 
 

PROSJEKTER HITTIL I OMSTILLINGSPERIODEN 
 

58

48

14

Antall total

Antall bevilgede

Antall avsluttede prosjekt

Støttesøknader

STATUS

AN
TA

LL

 
 
 
 
Kvænangen næringsfabrikk som leder omstillingsarbeidet i kommunen har fått inn 19 søknader på 
omstillingsmidler i 2019 pr 1. november. Av disse ble 18 innvilget midler.  

 
 
 
 

58

35

19

3

Antall total

Antall forstudie

Antall forprosjekt

Antall hovedprosjekt

Prosjektfase

PROSJEKTTYPE

AN
TA

LL

 
 

http://www.regionalomstilling.no/no/Verktoy/Omstillingsplanen---veileder/
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Av de 58 søknadene som har fått tilsagn om midler hittil i omstillingsperioden er det flere 
forstudier enn forprosjekter. Årsaken til dette kan være at Kvænangen fortsatt er tidlig i 
omstillingsarbeidet. Det er grunn til å tro at andel forprosjekter vil øke i løpet av 2020. 
 
 
Prosjektstøtte og status pr 1. november 2019  
 
I 2019 er følgende prosjekter satt i gang: 
 
1. Reiseliv – overnatting, mat og opplevelser 
 
Strategi Prosjektnavn Fase  

(FS-
FP-
HP)* 

Eier Bevilget 
tilskudd 

Status 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Videreutvikling tilbud 
og investeringer 

FS Kjækan Gård 50 000 Pågår 

C. Økt 
attraksjonsverdi 
av Kvænangen 

Arkiv vinterbilder FS Kvænangen 
Næringsfabrikk 

49 000 Gjennomført 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Lage nettside HP Storstraumen 
Adventure 

27 144 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Testturer FS BM Consult 50 000 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Utrede totalkonsept 
High end 

FS Spildra 70 north 87 900 Gjennomført 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Konsulentbistand 
søknad 

FS Synatur AS 30 000 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Test kursaktiviteter FS Synatur AS 44 250 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Opprette nettside HP Synatur ENK 22 500 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Testdykking FS Brigitte Dewhirst 52 200 Gjennomført 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Utrede gammetun FS Gammene 
Navuona Siida 

50 000 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Oppstart og 
igangsetting 

FP Kvænangstunet 232 000 Pågår 

D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

SMBU FP Kvænangen 
Næringsfabrikk 

400 000 Pågår 
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D. 
Bedriftsutvikling 
og nettverk 

Utrede næringsbygg FP Synatur AS 300 000 Pågår 

*FS=forstudie   FP= forprosjekt    HP=hovedprosjekt 
 
 
2. Nytt næringsliv 
 
Strategi Prosjektnavn  Fase  

(FS-
FP-
HP)* 

Eier Bevilget 
tilskudd 

Status 

F. 
Bedriftsretta 
tiltak 

Mulighetsstudie lokasjon  FS Polar Algae 50 000 Gjennomført 

F. 
Bedriftsretta 
tiltak 

Testproduksjon kniver  FS Sebastian 
Mathisen 

8 250 Pågår 

*FS=forstudie   FP= forprosjekt   HP=hovedprosjekt 
 
 
3. Eksisterende næringsliv 
 
Strategi Prosjektnavn Fase  

(FS-
FP-
HP)* 

Eier Bevilget 
tilskudd 

Status 

H. 
Bedriftsrettede 
tiltak 

Produktutvikling FP Moonlight 
Mountain Gear 

343 250 Pågår 

H. 
Bedriftsrettede 
tiltak 

Nedskjæringslokale skadet 
vilt 

FS Solheim Villsau 27 000 Pågår 

G. Proaktivt 
arbeid 

SMBU FP Kvænangen 
Næringsfabrikk 

945 500 Pågår 

H. 
Bedriftsrettede 
tiltak 

Mulighetsstudie 
hyttebygging 

FS Materialhandelen 112 500 Pågår 

*FS=forstudie   FP= forprosjekt   HP=hovedprosjekt 
 
 
4. Attraktivitet for næringslivet 
 
Strategi Prosjektnavn Fase  

(FS-
FP)* 

Eier Bevilget 
tilskudd 

Status 

      
*FS=forstudie   FP= forprosjekt   HP=hovedprosjekt 
 
 
 
 



12 

5. Kompetanse, rekruttering og nettverk 
 
Strategi Prosjektnavn Fase  

(FS-
FP)* 

Eier Bevilget 
tilskudd 

Status 

M. Bidra til 
økt 
kompetanse 
i lokalt 
næringsliv 

SMBU FP Kvænangen 
Næringsfabrikk 

150 000 Pågår 

*FS=forstudie   FP= forprosjekt   HP=hovedprosjekt  
 
 

De fleste prosjekter vil kunne høre hjemme i flere ulike kategorier. Man kan f.eks ha en 

allerede etablert bedrift som satser innenfor nytt område, eksempelvis reiseliv. Bedriften kan 

da kategoriseres flere plasser, og er etter beste evne plassert der man finner det naturlig.  
 

kr 13 376 230

kr 6 661 986
kr 4 993 722

kr 154 649
kr 1 922 573

Kostnadsoverslag Søknadsbeløp Bevilget beløp Tilbakeført beløp Saldo ikke utbetalt

Prosjektportefølje

TOTAL

SU
M

 
Av de 6,6 millioner det er søkt om hittil i omstillingsperioden, er det innvilget nærmere 5 millioner 

kroner. Av dette er rundt 2 millioner som ikke er utbetalt, som i hovedsak er prosjekter som er bevilget 

tilskudd i 2019.  
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33%

13%44%

6% 13%

Eksisterende næringsliv

Nytt næringsliv

Reiseliv - overnatting, mat og 
opplevelser
Attraktivitet for næringsliver

Kompetanse, rekruttering og nettverk

Prosjekter fordelt etter innsatsområde

 

Denne skiva viser hvordan midlene er tildelt ut fra innsatsområder.  Det er flest prosjekter 

innen reiseliv og det eksisterende næringslivet som har fått midler fra omstillingsprogrammet 

hittil i omstillingsperioden. 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/127 -3 

Arkiv: 141 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 01.12.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
121/19 Kvænangen formannskap 03.12.2019 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Ledelsesutvikling i planlegging og prosessledelse - kommuneplanens 
samfunnsdel 

Henvisning til lovverk: 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling  
Lov om offentlig anskaffelser 
 
 

Vedlegg 
1 Prosjektsøknad til KS 
2 00149H 
3 00126H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Kvænangen kommune gjennomfører «ledelsesutviklingsprogram i prosessledelse og 

planlegging» som skissert i søknaden til KS. Utarbeidelse av kommuneplanens 
samfunnsdel er utgangspunktet i prosjektet, og oppgaven er å utarbeide planprogram og 
plandokument for kommuneplanens samfunnsdel i henhold til prosess- og formkrav i 
plan og bygningsloven. Utarbeidelse av planstrategi bør sammenstilles med dette 
prosjektet.  Prosjektet ferdigstilles innen juni 2021. Prosjektet kan inngå som et 
delprosjekt i prosjektet «Nye Kvænangen kommune». 

2. Formannskap fungerer som styringsgruppe for prosjektet. Prosjektplan, med beskrivelse 
av oppgaver, milepæler, ansvarsfordeling og økonomi, godkjennes i styringsgruppen før 
oppstart av prosjektet. Administrasjonssjefen er prosjektansvarlig og rapporterer jevnlig 
til styringsgruppe i henhold til godkjent prosjektplan. Ledergruppe og prosjektleder 
fungerer som intern prosjektgruppe og er ansvarlig for å gjennomføre planprosessen i 
henhold til prosjektplan.  

3. For intern kompetanseheving og kvalitetssikring av prosessen engasjeres det en ekstern 
rådgiver til ledelsesutviklingsprogrammet. Dette finansieres med OU midler fra KS og 
en kommunal egenandel. Kommunestyret bevilger inntil kr. 235 000,- fra 
disposisjonsfjondet som egenandel til gjennomføring av ledelsesutviklingsprogrammet.  

 
 



 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune har søkt om OU - midler til ledelsesutvikling i gjennomføring av 
planprosesser. Budsjettet for prosjektet er på kr. 705 000,-, og KS har pr. 28.05.2019 bevilget kr. 
470 000,- til prosjektet. Prosjektet skal knyttes til gjennomføring av kommuneplanens 
samfunnsdel, og innebærer utarbeidelse av planprogram og plandokument for kommuneplanens 
samfunnsdel. Målet er at prosjektet avsluttes med vedtak av kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Målsettingen med ledelsesutviklingen er (1) å styrke kommuneledelsens evne til å lede større 
planprosesser og utredninger og (2) å styrke plan-, prosess- og samhandlingskompetansen.  

Målgruppen for ledelsesutviklingsprogrammet er både administrativt og politisk nivå:  
- Ledergruppen   
- Saksbehandlere i kommunal planlegging og samfunnsutvikling  
- Planutvalg/ formannskap  
- Kommunestyret  

 
Det er lagt opp til at det i prosjektet skal være ekstern veiledning og kvalitetssikring i 
gjennomføring av planprosesser, samspill og rolleavklaring mellom politikere og 
administrasjon, gjennomføring av interne planprosesser og involvering av ansatte, 
medvirkningsprosesser hvor andre myndigheter, næringsliv og innbyggere bidrar, samt 
gjennomføring av høringer. Anskaffelse av ekstern rådgiver skjer i henhold krav til offentlige 
anskaffelser.  
 
Ledelsesutviklingsprogrammet organiseres som et internt prosjekt med klare målsetninger og 
definerte oppgaver, rammer for økonomi og ressursbruk, samt klare ansvarsforhold. Dette 
beskrives i en prosjektplan. Ledelsesutviklingsprogrammet kan gjennomføres som et delprosjekt 
i prosjektet «Nye Kvænangen kommune».  
    
 

Vurdering 
Kvænangen kommune skal med ledelsesutviklingsprogrammet bygge opp kompetanse i 
planlegging og prosessledelse, og dermed få et verktøy for å gjennomføre komplekse 
planprosesser i kommunen i fremtiden. Målet er at det ferdige produktet i 
ledelsesutviklingsprogrammet, plandokumentet for «Kommuneplanens samfunnsplan», skal 
være et styringsverktøy for kommunen i planperioden. Planstrategien for 2020-2023 skal vedtas 
innen oktober 2020.  
 
 
Ledelsesutviklingsprogrammet skal gjennomføres som et prosjekt i kommunen, og skal følge 
prinsippene til prosjektstyring.  Det forutsettes at politisk og administrativ ledelse setter rammer 
for prosjektet og styrer prosessen. 
 
Ansvarsfordeling på overordnet nivå kan skisseres på denne måten:  

Prosjekteier: kommunestyret 
Styringsgruppe: Formannskap  
Prosjektansvarlig: Administrasjonssjef. Administrasjonssjef utnevner en intern 
prosjektleder som får det daglige ansvaret for prosjektet.  



Prosjektgruppe: Ledergruppe og prosjektleder  
 
Administrasjonssjefen vurderer at prosjektet kan settes i gang umiddelbart, ser for seg følgende 
fremdrift og beslutningspunkter i prosjektet.   
 
Når Hva  Hvem  
11.12.19  Vedtak om igangsettelse og 

kommunens egenandel  
Kommunestyret  

15.01.20   Avklaring av intern organisering og 
vedtak av prosjektplan   

Formannskap  

15.02.20   Kontrakt med ekstern konsulent  Administrasjonssjef  
15.09.20  Vedtak av planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel  
Kommunestyret  

31.10.20  Vedtak av planstrategi  Kommunestyret  
30.06.21 Vedtak av plandokument 

kommuneplanens samfunnsdel  
Kommunestyret  

 
 
I oppstarten av prosjektet skal det lages en prosjektplan som viser hvordan dette prosjektet skal 
gjennomføres. Prosjektplanen skal beskrive oppgaver, milepæler, ansvarsfordeling og økonomi 
for prosjektet. Denne skal godkjennes i styringsgruppen før oppstart av prosjektet. 
Administrasjonssjefen er prosjektansvarlig og rapporterer jevnlig til styringsgruppe i henhold til 
godkjent prosjektplan.   For å sikre kontinuitet i prosjektet, foreslår administrasjonssjefen at det 
utnevnes en intern prosjektleder som får i oppgave lede prosjektet, samt koordinere aktiviteter 
og oppgaver i prosessen og fungere som sekretær og kontaktperson i prosjektet. 
Administrasjonssjefen utnevner en prosjektleder internt. 
  
Det første steget i dette prosjektet er å lage et planprogram, som er politikernes bestilling til de 
som skal gjennomføre planprosessen. Utvikling av planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel vil skje parallelt med utvikling av planstrategi. Planstrategien skal etter plan- og 
bygningslovens § 10-1 senest godkjennes i kommunestyret innen et år etter valget.  Både 
planstrategi og planprogrammet skal baseres på oppdatert kunnskapsgrunnlag i forhold til 
kommunes oppgaver som samfunnsutvikler og tjenesteyter. Nasjonale forventninger til regional 
og kommunal planlegging legger føringer for prioriteringer i planarbeid. Dette innebærer at 
forarbeid og analyser i planstrategien og planprogrammet vil være det samme, og bør samkjøres. 
Planstrategien bør inngå i prosjektplanen for ledelsesutvikling i planlegging og prosessledelse.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive planprosessen med for 
frister og deltakere, beskrive hvordan man ivaretar medvirkning i prosessen og vurdere om 
hvilke område krever særskilte utredninger i planprosessen.  I henhold til plan og bygningsloven 
skal planutvalget/formannskap sende planprogrammet ut på høring, og kommunestyret vedtar 
planprogrammet. Planprogrammet eies av politikerne, og er styringsverktøyet for planprosessen.  

Neste steg i planprosessen er at administrasjonssjefen gjennomfører planprosessen i henhold til 
vedtatt planprogram. Ledergruppen skal gjennomføre den interne planprosessen og gjennomføre 
eventuelle utredninger innenfor sine fagområder, arrangere medvirkningsmøter for næringsliv 
og frivillige organisasjoner, involvere ungdomsråd, eldreråd, råd for funksjonshemmede, og 
arrangere folkemøter. I programmet er det lagt opp til at det engasjeres en ekstern rådgiver som 
følger hele prosessen og alle aktiviteter fra planprogram til ferdig plandokument. Ekstern 
rådgiver forbereder, tilrettelegger, deltar, foredrar og evaluerer i alle aktivitetene. Det skal 
gjennomgående fokuseres på prosessledelse, metoder, øvelser og læring.  



 
Ledelsesutviklingsprogrammet er et stort løft for kommunen, og forutsetter at etatsledere, 
saksbehandlere og andre involverte setter av tid til prosessen og prioriterer den. 
Administrasjonssjefen vurderer at ressursen til de interne prosessene og intern prosjektleder 
finansieres med kommunens ordinære driftsmidler.    
 
Det er søkt om ekstern finansiering til ekstern veiledning og kvalitetssikring i utarbeidelsen av 
planprogram og plandokumentet, samt gjennomføring av medvirkningsprosessen. I søknaden er 
det lagt opp til 35 heldags møter/seminarer med ekstern rådgiver, med 10 enkeltreiser for 
ekstern rådgiver. Den totale rammen for denne delen er på kr. 705 000,-.   KS har bevilget kr. 
395 000,- til eksterne konsulenter og kr. 75 000,- reiser. Det forutsettes en kommunal egenandel 
på kr. 235 000,- for å kunne gjennomføre prosjektet i henhold til søknaden. 
Administrasjonssjefen foreslår at det bevilges inntil kr. 235 000,- fra disposisjonsfondet til dette 
prosjektet.    



Søknad om OU midler fra Kvænangen kommune 

Innledning 

Søknad fra 
Kvænangen kommune 
Fornavn 
Bjørn 
Etternavn 
Ellefsæter 
E-post 
bjorn.ellefsaeter@kvanangen.kommune.no 
Telefon – kontor 
77 77 88 12 
Telefon – mobil 
971 44 188 
Målgruppe 
Kommunestyret, administrasjonsledelsen samt rådgivere innenfor plan, utvikling og næring. 
Innhold 
Kvænangen kommune har cirka 1220 innbyggere fordelt på en rekke bygder og grender i en stor 
og langstrakt kommune. Kommunesenter er Burfjord, men store deler av befolkningen bor spredt. 
Kvænangen deltar i samarbeidet i Nord-Troms regionråd. Største næring ved siden av offentlig 
virksomhet og servicenæring er primærnæringene. Oppdrett og reiseliv er vekstnæringer. 
Kvænangen er arena for et tre-stammers møte mellom kvener, samer og nordmenn.  

Kommunestyret vedtok høsten 2016 en planstrategi som blant annet omfatter utarbeidelse av 
kommuneplanens samfunnsdel i samsvar med §11-2 og §11-4 i Plan- og bygningsloven (PBL).  

Kommunen har siden planstrategien ble vedtatt, gjennomført en full rullering av arealdelen til 
kommuneplanen. Kommunen har også vært gjennom kommunereformen og fått status som 
omstillingskommune. Disse tre prosessene har tilført kommunen flere viktige analyser og 
vurderinger som vil bli nyttige ved utarbeidelsen av samfunnsdelen. Kommunestyret har vedtatt, 
med overveldende flertall, å fortsette som selvstendig kommune. Det er derfor viktig at 
kommunen tar grep for å forsterke egen bærekraft og innfri PBL § 11-2 første ledd 
«Kommuneplanen samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon».   

Arbeidet med kommunereformen, omstillingsprosjektet og arealplan til kommuneplanen har vært 
både inspirerende og utfordrende. Både politisk og administrativ ledelse har vært satt på prøver i 
disse prosessene. Ved flere anledninger har vi registrert at kommunens kompetanse til å lede og 
gjennomføre store og komplekse utredninger og planprosesser kunne vært bedre.  

I januar 2019 gjennomførte vi et fagseminar om samfunnsplanlegging. Kommunestyret deltok i 
seminaret sammen med lederne i administrasjonen, vår egen planekspertise samt et par eksterne 
foredragsholdere. En av konklusjonene fra seminaret er at vi har et betydelig behov for å bygge 
kompetanse i prosessledelse for å kunne gjennomføre gode interne og eksterne prosesser slik at 
samfunnsdelen til kommuneplanen blir et konkret og engasjerende utviklingsverktøy for 
Kvænangensamfunnet.  



Vi planlegger å involvere andre myndigheter, næringslivet, frivilligheten, befolkningen og de 
kommunalt ansatte i utviklende prosesser. For etatslederne er dette en sammensatt, men 
utfordrende ledelsesutfordring. 

Kvænangen kommune ønsker derfor å forsterke egen kompetanse innen prosessledelse: 

 Ledelse av planlegging, planprosesser og utredninger generelt. 
 Ledelse av samfunnsplanlegging spesielt, jf PBL § 11-2, herunder sammenkoblingen 

mellom samfunnsplan, handlingsplaner og kommunens langtidsbudsjett. 
 Strategier og metoder for samspill og prosess mellom den politisk ledelsen, rådmannen og 

fagekspertise (etatsledere og rådgivere) i forbindelse med større planleggingsoppgaver. 
 Involvering av statlige sektormyndigheter og regionale myndigheter i planprosesser. 
 Strategier og metoder for involvering av næringslivet, frivilligheten og befolkningen. 
 Beslutningsprosesser ved planutvikling, herunder allokering av personellressurser. 

 
Målsettingen med ledelsesutviklingen er (1) å styrke kommuneledelsens evne til å lede større 
planprosesser og utredninger og (2) å styrke plan-, prosess- og samhandlingskompetansen.  

Rådmannen ønsker et utviklingsprogram i prosessledelse for administrasjonens fagsjefer og de av 
rådgiverne som har en rolle innenfor samfunnsplanleggingen. Politisk nivå blir en del av 
ledelsesutviklingen fordi den skal gjennomføres i forbindelse med samlinger, møter og seminarer 
som er en del av en ledet, forsvarlig og inkluderende planprosess for ny samfunnsdel til 
kommuneplanen. Det er en stor fordel at politikk og administrasjon har lik forståelse av ledelse av 
planprosesser, og samhandler. Faglige tema i gjennomføringen av ledelsesutviklingen: 

 Kommunale sjefer og ledere som prosessledere i store, langvarige og komplekse 
planprosesser – videreutvikle rolleforståelse. 

 Organisering og styring av store og langvarige planprosesser og –utredninger. 
 Strukturering og faseinndeling av planprosesser – utvikling av A-Å detaljplan med 

framdriftsplan/prosessmatriser. 
 Analysebehov, analysemetoder og bruk av analyseresultater. 
 Strategiutvikling – overordnede valg for samfunn og kommune. 
 Ledelse av prosessmøter, herunder kreativ problemløsning, idedugnader, kafedialoger og 

andre metoder for å skape engasjement. 
 Felles terminologi (jf PBL, offentlige retningslinjer, veiledere og beste praksis). 
 Samfunnsdelens grensesnitt mot annet planverk og budsjettprosessene. 
 Dokumentasjon av funn, forslag og formelle innspill underveis i planprosessen. 
 Kommunikasjonsledelse og offentlighet i planprosess. 

 

Nedenfor skisseres aktiviteter innen arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling som søkes dekket 
gjennom KS OU-fond, inndelt i «Planprogram» og «Plandokument/samfunnsdelen». Ekstern 
rådgiver forbereder, tilrettelegger, deltar, foredrar og evaluerer i alle aktivitetene. Det skal 
gjennomgående fokuseres på prosessledelse, metoder, øvelser og læring.  

Planprogram: 

 Oppstartsmøte (heldags) om ledelse av planprosesser for ordfører, rådmann, fagsjef, 
planlegger og tillitsvalgte.  

 Planprogram-seminar for kommunestyret og administrasjonen.   
 Etatsvise fagseminarer (3 stk), ledet av etatsledere.  
 Seminar med næringslivsrepresentanter, etatsleder og næringsrådgiver.  
 Seminar med frivillige organisasjoner, ungdomsseminar og seniorseminar (3 møter).   



 Folkemøter i Jøkelfjord, Burfjord og Kvænangsbotn (3 møter).  
 Formell politisk behandling av utkast til planprogram før offentlig høring (2 møter).  
 Formell politisk behandling av endelig versjon planprogram (2 møter). 
 Evaluering med fokus på ledelse og læring (1 møte). 

 
Plandokumentet/samfunnsdelen (med forbehold om planprogrammets innhold):  
 

 Oppstartsmøte (heldags) for ordfører, rådmann, fagsjef, planlegger og tillitsvalgte. 
 Utredninger og planprosessmøter (3 stk møter) ledet av etatslederne Helse og omsorg, 

Næring, utvikling og teknisk samt Oppvekst og kultur. 
 Temamøter for fag (for eksempel omsorg, folkehelse, næring, stedsutvikling, 

boligutvikling, oppvekst, kultur og digitalisering) ca 8 enkeltmøter med prosessøvelser, 
ledet av kommunens fagansvarlige. 

 Seminar/skriveverksted for utarbeidelse av planutkast – ledet av administrasjonssjefen. 
 Formell politisk behandling av utkast til samfunnsdel før offentlig høring (2 møter). 
 Formell politisk behandling av samfunnsdelen (2 møter). 
 Evaluering med fokus på ledelse og læring (1 møte). 

 
Til sammen 35 heldags møter/seminarer med ekstern rådgiver (35 x NOK 18.000 = NOK 630.000). 
Det legges opp til gjennomføring slik at det holder med 10 enkeltreiser for ekstern rådgiver.  
Reiser: 10 enkeltreiser (10 x NOK 7.500 = NOK 75.000). 

Omsøkt beløp tilsammen: NOK 705.000. 

Det er ingen aktuelle konsulentselskaper/eksterne rådgivere i Kvænangen. Innleie/tilreise fra 
annet område må påregnes. En offentlig anskaffelse/konkurranse om oppdrag som 
rådgiver/veileder innen ledelse av planprosess gjennomføres hvis søknaden innvilges av KS. 
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Vår referanse: 19/00684-3

Kvænangen kommune Arkivkode: X70

Marianne Christine
S k b dl  :

9161 Burfjord a s eha" er Sand
Deres referanse:

Att: Bjørn Ellefsæter Dato: 28.05.2019

Tilsagn om OU-midler - Kvænangen kommune

Det vises til søknad datert 25.2.19 om tilskudd fra OU-midlene til lederutvikling våren 2019-desember

2020.

Søknaden er behandlet og det gis tilsagn om tilskudd, stort kr. 470 000 (honorar kr 395 000 og reise- og

oppholdsutgifter kr 75  000).  Vi gir ikke støtte til seminarer med næringslivet, folkemøter og politisk

behandling.

Tilsagnet gis på de vilkår som er gjort kjent på KS sine internettsider, www.ks.no[ou—midler.

Tilsagnet står ved lag i 12 måneder fra dato og utbetales på bakgrunn av innsendte kopier av fakturaer

som viser kommunens utgifter til denne lederopplæringen.

Skjema for refusjon finnes på www.ks.no[ou—skiemaer

OU-midlene dekker ikke merverdiavgiften da denne kan søkes dekket via momsrefusjonsordningen for

kommunene.

Bente Stenberg-Nilsen

Avdelingsdirektør

for Tor Arne Gangsø

Omrádedirektør

Sissel Haugen Daldosso

Rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

KS

Besøksadr.: Haakon VIIs gate  9 Nettside: www.ks.no Telefon: +47 24 13 26 UO Bankgiro: 8ZOD.O1.6518‘3

Postadr.: Postboks 1378, Vika. 0114 Oslo E~post: ks@ks.no Org.nr.: 971  032  146 lban: N063  82000165189
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Forventninger til kommunenes arbeid med kommunal planstrategi for

neste valgperiode

I anledning kommunevalget høsten 2019 ønsker Fylkesmannen å formidle våre forventninger til
kommunenes arbeid med de kommunale planstrategiene.

Fylkesmannen er opptatt av at plan- og bygningslovens intensjon om et effektivt og forutsigbart

plansystem overholdes. Utarbeidelse av kommunal planstrategi er ett ledd i prosessen med å

oppfylle denne intensjonen. Det er derfor viktig at kommunene prioriterer denne oppgaven, og at
planstrategien utarbeides og vedtas senest innen ett år etter konstituering av kommunestyret, jf. PBL §

10-1 1. ledd.

I arbeidet med kommunal planstrategi er det viktig at kommunene oppdaterer
kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget bør representere bredden i kommunenes oppgaver

som samfunnsutvikler og tjenesteyter, og ligge til grunn for all planlegging etter plan- og
bygningsloven.

De nye nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 skal ligge til grunn

for kommunenes arbeid med planstrategien og øvrig planlegging. Forventningene signaliserer blant

annet at FNs bærekraftsmå/ skal ligge til grunn for kommunal planlegging, og må derfor omtales i
planstrategien. Barn og unge er Fylkesmannens fyrtårn, og det forventes at kommunene ivaretar

temaet i arbeidet med kommunal planstrategi og samfunns- og arealplanlegging generelt.

Som en del av arbeidet med kommunal planstrategi er det viktig at kommuneplanen evaluerers. På

denne måten vil man kunne måle en eventuell måloppnåelse og behov for revisjon av
kommuneplanen, slik at den i hver valgperiode fungerer som et operasjonalisert styringsverktøy.

Fylkesmannen oppfordrer til slutt kommuneadministrasjonen om å starte arbeidet med en

oppdatering av kunnskapsgrunnlaget til kommunal planstrategi allerede før valget, slik at dette

foreligger når politikerne skal ta stilling til planbehov i kommende valgperiode. Dersom en revidering

av kommuneplanen er aktuelt, vil dette kunne føre til en mer effektiv tidsbruk hvor planverket kan

tre i kraft og være styrende tidlig i planperioden. Ressurser frigis da til en tidlig oppstart av aktuelt
planarbeid.

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 03 00

fmtfgost@Mkesmannen.no 9815 Vadsø Strandvegen 13, Tromsø www.fylkesmannen.no/tf

Sikker melding: Damsveien 1, Vadsø

www.fllkesmannen.no/melding Org.nr. 967 311 014
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Deanu gielda /Tana kommune Rådhusveien 24 9845

Harstad kommune Postboks 1000 9479

Kvalsund kommune Rådhusvn. 18 9620

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475
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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 

Kurt Arne Solheim 
Jafet Lindebergs Vei 368 
9162 SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 93/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/320-10 2634/2019 600 13.10.2019 

 

1943/21/10. Vedtak søknad om byggetillatelse 

 
Saksopplysninger:  
Kurt Solheim søker om byggetillatelse for oppføring av et næringsbygg, produksjonslokale for 
lammekjøtt. Bygget har et BYA på 85.5m². Bygget er påstartet før søknad om byggetillatelse er 
behandlet 
 
 
 
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. Erklæring om påkrevde ansvarsretter 
foreligger. 
 
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.  
 
Gjennomføringsplan 
Gjennomføringsplan foreligger jf. SAK 10 § 5-3. 
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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.  
 
Tiltak i LNFR-områder er nærmere definert i KMD- sin veileder H-2401 «Garden som ressurs, 
Bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruk- forholdet til Plan og bygningslova» fra 2017. 
Veilederen handler blant annet om hvilke bygge- og anleggstiltak som inngår i arealformålet 
LNFR. Her er blant annet gårdslakteri, foredlingsanlegg ol. definert å være i tråd med LNFR-
formålet dersom anlegget i hovedsak baserer seg på bearbeiding av råvarer/produkter fra gården. 
Det presiseres videre at leiejord er en del av «gårdens ressursgrunnlag» i denne sammenheng. 
Tiltaket anses å være innenfor tenkt formål. 
 
Atkomst/avkjørsel:  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  
 
Vannforsyning og avløp:  
Eiendommen/bygningen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med 
PBL §§ 27-1 og 27-2. Utslippstillatelse foreligger 
 
Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kapittel 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.  
 
Reindrift:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift. Det er ingen registreringer av trekkveier, 
gjerder, anlegg eller årstidsbeite, der hvor bygget er plassert. Dette ifølge https://kilden.nibio.no. 
Tiltaket vurderes til ikke å gi endrede forutsetninger for reindriften. 
 
 
Kultur- og fornminner:  
I følge kulturminnesøk på https://askeladden.ra.no er det ikke registrert kulturminner innenfor 
tomten eller i nærliggende områder. 
Dersom det under graving 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). 
 
 

https://kilden.nibio.no/
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Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.  
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 Naturmangfoldsloven, 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 ligger innenfor LNFR område. Bygget vil ikke gå på bekostning av dyrkbar 
landbruksareal. 
 
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: 
Byggingen er startet opp før byggetillatelse ble gitt. I henhold til Plan-og bygningsloven § 
32-1, kan kommunen som første» grep» i slike saker, anmode om en søknad og så vurdere 
om tiltaket er i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser. I dette tilfellet er saken 
gjennomgått og følgende vedtak gjort;  
  
 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-3, gis Kurt Solheim 
byggetillatelse for oppføring av produksjonslokale, på eiendommen 1943/21/ 10 
 
 
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 
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 Matrikkelføring/tildeling av eventuell offisiell adresse blir gjort 

 
 Det tilkommer et saksbehandlingsgebyr på kroner 5000,-  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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


 

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 
Betongveien 21 
9515 ALTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 96/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/295-2 2746/2019 600 26.10.2019 

 

1943/35/70 Vedtak søknad om byggetillatelse 

 
Saksopplysninger:  
Ingeniør Vidar Nilsen AS (915183964), søker på vegne av tiltakshaver Johan Larsen Eira om 
byggetillatelse på eiendommen 35/70. Kvænangsbotnveien 2586. Søknaden gjelder oppbygging 
av ny enebolig, etter brann. BYA 271m² 
 
 
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. Erklæring om påkrevde ansvarsretter 
foreligger. 
  
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) . I følge NVE sitt skredatlas er 
det ikke er det ikke definert som aksomhetsområde for stein- snø- jord eller flomskred der den 
omsøkte boligen ligger.  
 
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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Gjennomføringsplan 
Gjennomføringsplan foreligger jf. SAK 10 § 5-3. 
 
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 i et område, bestående av boliger og fritidsboliger. Dette gjelder gjenoppbygging 
av ny bolig, på samme tomt, som tidligere.  
 
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. 
 
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 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 Naturmangfoldsloven.  
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 Naturmangfoldsloven, 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.  
Søknaden gjelder gjenoppbygging av ny bolig, etter brann. På samme tomt som tidligere 
 
 

http://www.miljostatus.no/
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Reindrift:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift. Tomta ligger innenfor markert  sommerbeite 
område, dette ifølge https://kilden.nibio.no. Ingen registreringer av trekkveier, gjerder eller 
anlegg. Det omsøkte tiltaket gjelder gjenoppbygging av tidligere nedbrent bolig. Tiltaket 
vurderes derfor til ikke å gi endrede forutsetninger for reindriften 
 
Kultur- og fornminner:  
I følge kulturminnesøk på https://askeladden.ra.no er det ikke registrert kulturminner innenfor 
tomten eller i nærliggende områder. 
Dersom det under graving 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 bygningsloven §§ 20-1,20-3, gis Johan Larsen Eira 
byggetillatelse for oppføring av enebolig på eiendommen 1943/35/70 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra planbestemmelsene 
for LNFR-områder, i Kommuneplanens arealdel. Dette for etablering av enebolig på 
eiendommen 1943/35/70 
 
   
 
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.  

https://kilden.nibio.no/
https://askeladden.ra.no/
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 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 

 
 Det tilkommer et saksbehandlingsgebyr på kroner 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 
 
 
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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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 

BETONGSERVICE AS 
Industrivegen 24 
9152 SØRKJOSEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 92/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/285-2 2609/2019 600 09.10.2019 

 

1943/28/113. Vedtak søknad om byggetillatelse for bolig 

 
Saksopplysninger: 
Betongservice AS (org nr 944896600), søker på vegne av tiltakshaver Lars Ørjan Johansen, om 
byggetillatelse for oppføring av enebolig. Dette på 28/113 beliggende innenfor 
«Reguleringsplanen Boligområde for Sætra sør». Boligen har et BYA på 274m² 
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
 
Nabovarsling:  
Tiltaket fritas for nabovarsling. Dette i henhold til PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2.  
 
Sikringstiltak ved byggearbeid:  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2. 
 
Ansvarsrett:  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4, andre ledd. Erklæring om påkrevde ansvarsretter 
foreligger. 
 
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.  
 
Gjennomføringsplan 
Gjennomføringsplan foreligger jf. SAK 10 § 5-3. 
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Planstatus/dispensasjoner:  
Tiltaket ligger innenfor området for «Reguleringsplan Boligområde for Sætra sør». Boligen er i 
henhold til reguleringsbestemmelsene for planen. 
 
Atkomst/avkjørsel:  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  
 
Vannforsyning og avløp:  
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2. Skal tilkobles kommunalt vann/avløpsnett 
 
Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kapittel 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.  
 
Reindrift:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift. Tomta og hele det området for 
reguleringsplanen, ligger innenfor registrert vår og sommerbeite. Dette ifølge 
https://kilden.nibio.no. Ingen registreringer av trekkveier, gjerder eller anlegg. Bygging av bolig i 
et vedtatt reguleringsfelt, vurderes til ikke å gi endrede forutsetninger for reindriften 
 
 
Kultur- og fornminner:  
I følge kulturminnesøk på https://askeladden.ra.no er det ikke registrert kulturminner innenfor 
tomten eller i nærliggende områder. 
Dersom det under graving 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 Naturmangfoldsloven.  
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 

https://kilden.nibio.no/
https://askeladden.ra.no/
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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 Naturmangfoldsloven, 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 ligger innenfor området for «Reguleringsplanen Boligområde for Sætra sør» 
 
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 §§ 20-1,20-3, gis Lars Ørjan Johansen 
byggetillatelse for oppføring av bolig på eiendommen 1943/28/ 113 
 
 
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 

 
 Matrikkelføring/tildeling av offisiell adresse blir gjort. Vedtak på adressering vil bli 

sendt tiltakshaver. 
 

 Byggetillatelse gis med forbehold om at erklæring om ansvarsrett for ansvarlig søker, 
signeres og sendes inn til kommunen 

 
 Kvænangen kommune v/driftsavdelingen skal være til stede ved tilkobling til 

kommunalt vann- og avløpsnett. Kontakt derfor kommunen i god tid før dette finner 
sted. Dette meldes driftsavdelingen. Telefon 40405605/40405606 eller                                      
e-post; terje.soleng@kvanangen.kommune.no  

 
 Det tilkommer et saksbehandlingsgebyr på kroner 5000,-  
 
 

mailto:terje.soleng@kvanangen.kommune.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 
 
 
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: 
Lars-Ørjan Johansen Kvænangsbotnveien 632 9162  

 

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 

Burfjord IL V/Espen Farstad 
Stajordveien 90 
9161 Burfjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 95/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/755-8 2645/2019 600 15.10.2019 

 

1943/13/9. Vedtak søknad om dispensasjon, for oppsett av gapahuk. 

 
Saksopplysninger:  
Burfjord Idrettslag søker om dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Dette 
for oppsett av gapahuk, på eiendommen 13/9 i Burfjord. Tiltaket er på 15m² og skal plasseres i 
umiddelbar nærhet av eksisterende lysløypetrase. Gapahuken skal være til benyttelse ved blant 
annet trening. Tilgjengelig for skole og barnehage. Den skal være et trivselsfremmende tiltak, for 
allmenn benyttelse. 
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket 
 
Tiltaket 
Tiltaket er en gapahuk på 15m². Kommunen anser dette for å være et mindre tiltak og ikke 
søknadspliktig, jf. Plan- og bygningsloven § 20-1, § 20-5.  
 
Planstatus 
Området hvor gapahuken skal plasseres er i kommuneplanens arealdel, betegnet som; 
 

 Hensynsone H 110-3 sikringssone nedslagsfelt drikkevann 
 Hensynsone H 740 Båndleggingssone Kraftlinje 
 Områdenavn L 01 LNFR område Landbruks-natur-og friluftsformål, samt reindrift 

 
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. 
 
I dette tilfellet, så må det innvilges en dispensasjon i fra disse bestemmelsene, for å kunne 
realisere prosjektet  
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Retningslinjene for tiltak i LNFR- områder; Mindre tiltak til allmenn bruk, som badstue, 
gammer, grillhytter og gapahuker, samt tilretteleggingstiltak for tilkomst til sjø og vassdrag for 
personer med nedsatt funksjonsevne, underlegges liberal praksis.  
Kommunen vurderes tiltaket, til å komme inn under disse retningslinjene. 
 
Et gitt dispensasjon, vil ikke gå på bekostning av jordbruk eller skogbruk. Tiltaket ligger opptil 
eksisterende lysløype. 
Tiltaket plasseres i hensynssone for kraftlinje. Det er et svært lite tiltak, ikke beregnet for varig 
opphold. Den plasseres i sikker avstand i fra kryssende kraftlinje 
I forhold til sikringssone for nedslagsfelt for drikkevann, så har kommunen har grunnvannsbrønn 
i området, men anser ikke tiltakets plassering å være i et vesentlig infiltrasonsområde for dette.  
 
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 .  
  
Reindrift:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift. Tiltakets plassering ligger innenfor registrert 
vår og sommerbeite. Dette ifølge https://kilden.nibio.no. Ingen registreringer av trekkveier, 
oppsamlingsområde, gjerder eller anlegg. Tiltaket er lite og det ligger tett ved eksisterende 
lysløype. Tiltaket vurderes til ikke å gi endrede forutsetninger for reindriften. 
 
Kultur- og fornminner:  
I følge kulturminnesøk på https://askeladden.ra.no er det ikke registrert kulturminner innenfor 
tomten eller i nærliggende områder. 
Dersom det under graving 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 Naturmangfoldsloven.  
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 en dispensasjon er vurdert opp imot Naturmangfoldsloven, 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/
https://kilden.nibio.no/
https://askeladden.ra.no/
http://www.miljostatus.no/
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Tiltaket er lite og det ligger tett ved eksisterende lysløype.  
 
Kommunen kan ikke se at det er forhold omkring søknaden, som kan være til hinder for 
innvilgelse av dispensasjon. Fordelene anses som større enn ulempene. 
 
Med bakgrunn i dette, så gjør Kvænangen kommune følgende vedtak; 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-2, dispenseres det i fra følgende bestemmelser i 
Kommuneplanens arealdel; 

 Hensynsone H 110-3, sikringssone nedslagsfelt drikkevann 
 Hensynsone H 740, Båndleggingssone Kraftlinje 
 Områdenavn L 01 LNFR område, Landbruks-natur-og friluftsformål, samt 

reindrift 
 
Dette for oppsett av gapahuk, på eiendommen 13/9 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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 
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Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
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Åge Jørgensen 
Jøkelfjordveien 810 
9163 Jøkelfjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 99/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/213-4 2750/2019 600 27.10.2019 

 
 

FERDIGATTEST 1943/7/7 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. PBL § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 
 
Saksnr: Behandlet i: 
 2017/213-4 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 
 
Byggested: Jøkelfjordveien 810 Gnr/Bnr: 7/7 
Tiltakshaver: Åge Jørgensen Adresse: 9163 Jøkelfjord 
Ansvarlig søker: Åge Jørgensen Adresse: 9163 Jøkelfjord   
Tiltakets art: Tilbygg Bruksareal: 10m² 

 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 04.10.201, fra tiltakshaver.  
 
Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 
ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriftens § 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 2017/213-4 
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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 
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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 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 98/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/285-6 2748/2019 600 27.10.2019 

 

1943/28/113. Vedtak søknad om byggetillatelse for garasje 

 
Saksopplysninger: 
 
Betongservice AS (org nr 944896600), søker på vegne av tiltakshaver Lars Ørjan Johansen, om 
byggetillatelse for oppføring av garasje. Dette på 28/113 beliggende innenfor 
«Reguleringsplanen Boligområde for Sætra sør». Garasjen har et BYA på 68m². 
Reguleringsbestemmelsene i Sætra boligområde fastsetter et totalt areal på 50m² for garasjebygg. 
Det må derfor foreligge en dispensasjon i fra reguleringsbestemmelsene for å kunne gi en 
byggetillatelse. Garasjen skal settes opp i sammenheng med bygging av en ny bolig.  
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 
  
Nabovarsling:  
Tiltaket fritas for nabovarsling. Dette i henhold til PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. 
  
Sikringstiltak ved byggearbeid:  
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2. 
  
Ansvarsrett:  
Tiltaket er belagt med ansvar jf. PBL § 21-4, andre ledd. Erklæring om påkrevde ansvarsretter 
foreligger. 
  
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. 
  

http://www.ngu.no/
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Gjennomføringsplan  
Gjennomføringsplan foreligger jf. SAK 10 § 5-3. 
 
Planstatus/dispensasjoner:  
Tiltaket ligger innenfor området for «Reguleringsplan Boligområde for Sætra sør». I 
bestemmelsene står det blant annet; Garasjen kan bare oppføres i en etasje, med grunnflate ikke 
over 50m². Garasjen skal videre være tilpasset boligens utforming. Dette betyr at i dette tilfellet, 
må det dispenseres i fra arealbegrensingen på 50m².  
Omsøkt garasje har en grunnflate på 68m². Dette er 18m² over arealbegrensningen. 
Reguleringsplanen er i fra 2004, behovet for større garasje har endret seg de siste årene. En 
garasje på 70m², er derfor ikke så uvanlig. Det er en relativt stor tomt, som det skal bygges på. 
1867m². Boligen, parkeringsplass og eventuelt garasjen er på tilsammen 342m². Dette er omtrent 
50% av tillat utnyttelsesgrad på tomta. 
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. 
  
Vannforsyning og avløp:  
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2. Det framkommer ikke at garasjen skal ha innlagt vann 
 
Avfall:  
Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kapittel 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. 
  
Reindrift:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift. Tomta og hele det området for 
reguleringsplanen, ligger innenfor registrert vår og sommerbeite. Dette ifølge 
https://kilden.nibio.no . Ingen registreringer av trekkveier, gjerder eller anlegg. Bygging av 
garasje i et vedtatt reguleringsfelt, vurderes til ikke å gi endrede forutsetninger for reindriften 
 
Kultur- og fornminner:  
I følge kulturminnesøk på https://askeladden.ra.no  er det ikke registrert kulturminner innenfor 
tomten eller i nærliggende områder.  
Dersom det under graving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,  

https://kilden.nibio.no/
https://askeladden.ra.no/


 
 Side 3 av 3

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 
§ 6-2). 
  
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.  
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 Naturmangfoldsloven, 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 ligger innenfor området for «Reguleringsplanen Boligområde for Sætra sør» 
 
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 §§ 20-1,20-3, gis Lars Ørjan Johansen 
byggetillatelse for oppføring av garasje på eiendommen 1943/28/ 113  
 
 
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  

 
 Matrikkelføring vil bli gjort.  

http://www.miljostatus.no/
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 Det tilkommer et saksbehandlingsgebyr for dispensasjon, på kroner 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 
 
 
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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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 

Eva Irene Mikalsen 
Vangenveien 245 
9162  Sørstraumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 38/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-154 2886/2019 K01 11.11.2019 

 

Tillatelse til bruk av snøscooter for å kjøre ut jerveåte og lysutstyr- Eva 
Mikalsen 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om bruk av snøscooter for transport av åte og batteri til lys og kamera i 
forbindelse med åtejakt på jerv.  
 
Søker har tidligere vært med i prosjektet «Dyr i drift», og har i etterkant fortsatt med åtejakt på 
jerv. Det er gitt tillatelse fra Fylkesmannen til å benytte kunstig lys til denne jaktformen. «Dyr i 
drift» var et treårig prosjekt i Troms (2016-2018) med fokus på konflikten beitedyr, rovvilt og 
samfunn. Prosjektet ble administrert av NIBIO og finansiert av Rovviltnemda i Troms og 
Finnmark. Hovedmålsettingen med prosjektet var å bidra til å redusere tap av beitedyr (sau og 
rein) på utmarksbeite og på den måten bidra til å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og 
forvaltning av rovvilt. Bestanden av jerv i Troms har vært over bestandsmålet i flere år, og tapet 
av beitedyr er relativt stort. Prosjektet bidrog blant annet med kompetanse og utstyr for å få til en 
effektiv regulering av jervebestanden. Det var også et mål å bygge opp et godt jegermiljømiljø på 
rovvilt for å sikre en langsiktig forvaltning med tilstrekkelig uttak.  
 
Søker har ei midlertidig jaktbu ved vegen som går opp til Vangen og det er lagt ut åte på andre 
sida av elva. Det vil være behov for å supplere åtet utover vinteren og kjøre ut batteri til  
lysutstyret. På barmark kan det kjøres med bil på vegen opp til Kaisikotajavri. Dette er en bilveg 
og kjøringen på barmark omfattes ikke av motorferdselforbudet i utmark. På snøføre kan det 
kjøres etter en kjerreveg/sti direkte fra gården på Vangen og bort til åtet. Ved tunge snøfall må 
det eventuelt kjøres langs vegen til Kaisikotajavri. Det er tidligere søkt om 10 turer i året.     
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5b som sier følgende: 
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring og 
tilsyn med jervebåser som er tillatt av fylkesmannen etter forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om 
utøvelse av jakt, felling og fangst § 31 første ledd bokstav a). Kommunen kan etter søknad gi 
tillatelse til bruk av snøscooter på vinterføre for utkjøring av åte og åtebuer i forbindelse med 
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felling av jerv. Kjøring etter første og annet punktum skal skje etter bestemte traseer som angis i 
kommunens vedtak. Antall tillatte turer etter annet punktum skal avgrenses og framgå av 
tillatelsen. Lisenshaver skal føre logg som på forespørsel må forevises til naturoppsynet. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
 
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: 
 
Kommunen må vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en 
skjønnsmessig helhetsvurdering avgjøre søknaden.  Jakten er et ledd i en bevisst 
forvaltningsstrategi og dermed et tiltak som har en samfunnsnytte. Det har vært en utfordring for 
rovviltforvaltninga å få tatt ut nok jerv i forhold til bestandsmålene. Det bør legges til rette for en 
effektiv jakt og redusere behovet for hiuttak og helikopterjakt i regi av offentlig 
rovviltforvaltning. Formålet med kjøringen er definert i nasjonal forskrift, og det er relativt 
kurant å få slik tillatelse. Avstanden fra kjørbar veg er relativt kort, men i enkelte tilfeller vil det 
være behov for å ta med større bører som elghoder og annet tyngre åtemateriell.  
 
Eventuelle miljøkonsekvenser fra motorisert ferdsel knytter seg til støy og eventuelle forstyrrelser av 
arter som er folkesky. Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for 
registrerte miljøverdier. Området har store miljøverdier, og i Naturbasen er skogen lenger oppe i lia 
sør for åtet registrert som «gammel boreal lauvskog», og den er foreslått vernet som naturreservat. 
Det er ikke registrert rødlista arter som berøres. Det er likevel sannsynlig at det finnes. Jerven er 
rødlistet og var for forstyrrelser. Jakten må nødvendigvis foregå på plasser der den forekommer.   
 
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. Omsøkt transport er av et 
begrenset omfang og foregår i nærheten av områder med daglig ferdsel. Det er derfor lite sannsynlig 
at den vil medføre vesentlig skade på miljøet. 
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Det er vist til et transportbehov og konsekvensene synes å være små. Kommunen anser tiltaket til å 
være innenfor regelverket.  
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5b gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av åte og batteri til lys og kamera i forbindelse med jervejakt.  
 
Særlige bestemmelser/vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Fra Vangen til utlagt åte på nedsida av Kaisikotajavri.  

Alternativt langs vegen som går far fylkesvegen og opp til åtet. Traseene 
er vist på kartet.    

 
Personer: Eva Mikalsen 
Antall turer: Inntil 10 turer hver vintersesong. Vedlagt kjørebok skal fylles ut før 

kjøring starter. 
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til jakttidsslutt våren 2023. Den 
gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 
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Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår 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    

 



Kvænangen kommune 
Kjørebok motorferdsel i utmark 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 88 00    
Rådhuset Rådhuset Telefaks:   
9161 BURFJORD  Organisasjonsnr: 940331102  
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no   

 

 

Navn: Eva Mikalsen 
Dato utsendt: 11.11.2019 
Løpenummer 
vedtaksbrev 2886/2019 

 

Turene føres inn i kjøreboka med penn eller vannfast tusj før turen starter. Utfylt kjørebok skal 
medbringes sammen med tillatelsen under hele turen. 

Dato Signatur 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



 

Kvænangen kommune  
Oppvekst og kultur 
 
 

 

    
Postadresse: Besøksadresse:  Telefon:  0 
Kommunehuset, Gárgu 8 Kommunehuset, Gárgu 8    
9161 BURFJORD    
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
Statens hus Damsveien 1 
9800  VADSØ 
 
 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2016/462-16 2813/2019 X64 31.10.2019 

 

Svar på tilsynsrapport 

Tiltak som skal gjennomføres  
 Kvænangen kommunen vil utarbeide retningslinjer hvor intensjonen er at alle nyankomne 

flykninger/ deltakere som er bosatt i kommune skal sikres et tilbud i henhold til alle deler av 
gjeldene lovverk. Retningslinjen vil utarbeides i samarbeid mellom etatsleder, 
introkoordinator og rektor ved Voksenopplæringen. Retningslinjen vil bli lagt frem for 
politisk behandling i kommunestyret våren 2020. 

 Kvænangen kommune vil endre/forbedre delegasjonsreglementet slik at det kommer tydelig 
frem hvilken myndighet den enkelte saksbehandler innafor de forskjellige områder har. 
Delegasjonsreglementet vil bli lagt frem for politisk behandling i kommunestyret i løpet av 
vårhalvåret 2020.     

 Kvænangen kommune utarbeider et Årshjul som viser tidspunkt for samarbeidsmøter, og 
revidering av individuelle planer. Årshjulet skal sikre at revideringer og samarbeidsmøter blir 
gjennomført. Årshjulet skal også vise til tidspunkt for samarbeides med andre aktører.  

Tidsplan for gjennomføring 
 Delegasjonsreglementet tas opp til politisk behandling våren 2020 
 Retningslinjer/ handlingsplan for forvalting av introduksjonsordningen våren 2020 
 Informasjonsskriv fra introduksjonsordningen utgangen av januar 2020 
 Århjulet utgangen av februar 2020 

  

Gjennomført 
 Plan for bosetting av flykninger: vedtatt i kommunestyret 20.06.2019 

 
Lovbrudd 1. 

 Individuell plan og IOP for norsk og samfunnskunnskap skal samles i et dokument.  
 Rutiner vedrørende forhåndsvarsling før igangsetting av IP skal iverksettes. Kvænangen 

kommune skal lage mal for slik varsling. 
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 Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlige ending i 
vedkommende livssituasjon og ved forlengelse av introduksjonsprogrammet.   

Lovbrudd 2. 
 I henhold til Retningslinjer for nyankomne flykninger og deltakere i intro-program skal 

deltagere være med på utarbeidelse av individuelle planer. Målet til deltageren skal komme 
tydelig frem i planen. Her skal det også fremkomme hva som er deltageren hovedmål og hva 
som er deltagerens delmål i løpet av introduksjonsprogrammet. Fremdriften for de ulike 
målene skal fremkomme i planen. Ved uenighet mellom deltager og kommunen skal 
kommunen begrunne og dokumentere sin beslutning.  

Lovbrudd 3. 
 Kvænangen kommune vil sikre gjennom nedskrevne rutiner at innholdselementene i 

individuell plan, herunder norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til 
videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet er med i den individuelle planen.  

 Kvænangen kommune skal utarbeide rutiner som tydeliggjør ansvarfordelingen mellom de 
ulike aktørene i utarbeidelsen av individuell plan. 

 Gjennomføringen av alle tiltak i den individuelle plane skal tidfestes.  
 Kommune utarbeider rutiner for hvordan deltakerne sikres pliktig opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap innenfor rammen av programmet. 

Lovbrudd 4 
 Se punkt 1,  
 Faglærer har samtaler med deltaker i forhold til progresjon og nivå. Dette synliggjøres 

gjennom Årshjulet til VO 
 Faglærer skal også ha samtaler med intro koordinator. Dette synliggjøres gjennom nye 

retningslinjer. Retningslinjer sikrer at deltaker er med på disse samtalene. 

Lovbrudd 5 
 Rutiner gjeldende forhåndsvarsling kommer i nye rutinebeskrivelser. 
 Rutiner skal også sikre skriftlighet i arbeidet med IP er.  
 Rutiner skal også sikre all klageadgang.  

Lovbrudd 6 
 Kvænangen kommune har et tilbud som er helårlig, dette vil bli dokumentert gjennom et 

Årshjul som ligger ved de nye retningslinjene. Ferien vil også fremkomme i Årshjulet og i 
eget skriv til deltakeren. 

Lovbrudd 7 
 Tilbudet på voksenopplæringen vil bli utvidet med 2 timer for å tilfredsstille kravet om full 

tids program. Dette vil bli implementert i Årshjulet til voksenopplæringen og timeplan.  
 For å sikret oppfølging og kontroll av oppsatte aktiviteter i h.h.t deltakers IP skal det 

utarbeides retningslinjer for oppfølging av aktivitet.  

 
Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.06.2019  
Behandling:  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
Kvænangen Kommune vedtar «Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Kvænangen 
kommune 2019-2023».  
Administrasjonen bes om å utarbeide en tilhørende handlingsplan for planperioden. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Jorunn Farstad 
Etatsleder oppvekst og kultur 
Direkte innvalg: 46851881 
e-post: jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
 
 
 
 
 



Lillian  Kaasen  Soleng

Frat L Valgdirektoratet Support <hjelp@vaIg.no>
Sendt: mandag 11. november 2019 14:29
Til: Lillian Kaasen Soleng

E"“““-‘3 RGI [Saksnummer#014367] VS: —  Ønsker å legge inn ny telling

Hei Lillian,
Vi har dessverre ikke mulighet til å slette valgoppgjør og låse opp tellinger nå, da kommunen har avholdt konstituerende møte og
godkjent valget med grunnlag i en signert protokoll.

Om vi sletter valgoppgjøret, etter at konstituerende møte har godkjent valget, vil det måtte tas ut en ny møtebok som Valgstyret
ma godkjenne og signere. Dette gjør at møteboken som kommunestyret har basert godkjenningen av valget på ikke er den
gjeldende protokollen for valget, da det vil være endringer i systemet og tatt ut en ny protokoll.

Hadde vi fått beskjed om å låse opp før konstituerende møte, hadde dette lettere ordnet seg. Men siden valget er godkjent på å
bakgrunnav en eksisterende valgprotokoll er detikke anledning til låse opp igjen nå i ettertid. l deres tilfelle vil det derfor være

tilstrekkelig a kommentere awiket i møteboken, noe vi ser av møteinnkallingen til konstituerende møte allerede er gjort.

Med vennlig hilsen

Anders Skaalgaard

Brukerstøtte Valgdirektoratet /-
https://valqmedarbeiderportalen.valq.no

Hei/Anders.
Valgstyret i Kvænangen gjorde følgende vedtak den 28.10.10:

«Valgstyret beslutter enstemmig å låse opp den delen av valgoppgjøret som er nødvendig for å
endre antall kryss i manntall for Burfjord krets og rette opp dette avviket.»

Da får dere låse opp det som er nødvendig for å få rettet dette opp. Du har for øvrig gitt oss en grei oppskrift på hva vi må gjøre
punkt for punkt. Gi oss beskjed når det er låst opp.

Lillian

From: Valgdirektoratet Support [mailto:hjelp@valg.no]

Sent: Friday, October 25, 2019 3:42 PM

To: Lillian Kaasen Soleng <Lillian.Soleng@kvanangen.kommune.no>

Subject: Re: [Saksnummer#O14367] VS: —  Ønsker å legge inn ny telling

Hei Lillian.

Hvordan dette skal rettes opp eller ev. kommenteres på er noe som valgstyret må bestemme selv. En slik endring har ikke noe å
si for mandatfordelingen, men det er et avvik som kan rettes opp.

For å endre på tall i protokollen, må vi låse opp relevante tellinger. Og for å påse at valgoppgjøret stemmer etter at tellingene er
endret, må vi også slette valgoppgjøret slik at det kan foretas et nytt valgoppgjør. Men dette betyr ikke at dere ma legge inn tallene
for endelig telling på nytt, og gå gjennom rettelsene. Registrenng av manntallskryss er noe som ligger til umetelling og som er o

ganske tidlig i opptellingsprosessen. Det vil si at det er flere ting som må låses opp, men det kan dere gjøre selv etter at vi har last
opp endelig telling.

Hvis vi låser opp, blir prosessen deres slik:
Gå inn på den opptellingskategorien dere skal endre
Gå inn på Foreløpig telling
Oppheve telling
Gå inn på Urnetelling
Velg krets

Oppheve telling
Endre på tallene

.“F”.°‘:"‘.‘v°!‘3.-‘



8. Godkjenne urnetelling
9. Godkjenne endelig telling
10. Foreta valgoppgjør
Hvis dere ønsker å rette opp i  dataene i EVA, må valgstyret vedta om enten:

o Valgoppgjøret som ligger inne ikke godkjennes, det skal låses opp i EVA (og valgoppgjøret slettes), og awiket rettes opp.

o  Awiket kommenteres  i  et vedlegg til protokollen, som må tas med i godkjenning og signering av protokollen.

Med vennlig hilsen

Anders Skaalgaard

Brukerstøtte Valgdirektoratet
https://valqmedarbeiderportalen.valq.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 Formannskap - nr. 39/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/214-11 2903/2019 600 12.11.2019 

 

Vedtak søknad om igangsettelse. 1943/13/306 

 
Saksopplysninger:  
 
Arkitekt Kjersti Jensen AS(org.nr 913 284 992) søker om igangsettingstillatelse på eiendommen 
13/306. Gárgu 17.9161 Burfjord. Tiltaket gjelder bygging av ny ambulansestasjon. Det søkes om 
igangsettingstillatelse for hele tiltaket.  
I delegert vedtak nr 57/19, med saksnummer 2019/214-5, ble det gitt rammetillatelse for prosjektet.  
I delegert vedtak 58/19, med saksnummer 2019/29-9, ble det gitt igangsettingstillatelse for  
innmåling, utstikking av tiltak, veg og grunnarbeider 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtak 
 
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. Erklæring om nødvendige ansvarsretter foreligger 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4 gis igangsettingstillatelse for hele 
tiltaket. Dette på eiendommen 13/306. Gárgu 17.9161 Burfjord 
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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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 
 
 
 

mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no


% Fylkesmannen i Troms og Finnmark vérdator vérrefr

Romssaja Finnmárkku jj//kkamdnni 14-10-2019 2019/1734
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Deres dato: Deres ref:

Saksbeha ndler, innvalgstelefon

Ørjan Renland, 77642160

Kvænangen kommune
Rådhuset, Gárgu  8

9161 BURFJORD

Oversendelse av endelig tilsynsrapport

Fylkesmannen har l perioden 02.05.19 frem til dags dato ført tilsyn med Kvænangen kommunes

forvaltning av introduksjonsloven. Tema for tilsynet er om deltakere får et tilbud som er helårlig og

på fulltid, samt kravene til individuell plan for deltakere i program.

I den foreløpige rapporten datert 10.07.19 ga vi en frist til Kvænangen kommune til å gi

tilbakemelding på den foreløpige rapporten og varsel om pålegg, jf. kommuneloven § 60 d. Frist for
tilbakemelding ble satt til 20.08.19. Kvænangen kommune har gitt tilbakemelding til Fylkesmannen
innen fristen, og har hatt bemerkninger til rapporten.

Frist for å sende inn en plan for hvordan lovbruddene skal lukkes settes til 18.11.19. Kommunen vil

etter innsending av planen gis en rimelig frist til å rette forholdene, jf. kommuneloven § 60 d.

Vi gjør oppmerksom på at tilsynsrapporten er et offentlig dokument. Endelig rapport vil bli publisert
på Fylkesmannens hjemmeside.

Vi anbefaler at tilsynsrapporten gjøres kjent for kommunens kontrollutvalg.

Med hilsen

Eivind Bratsberg (e.f.) Ørjan Renland

seksjonsleder rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

E-postadresse: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 78 95 O3 00

fmtf ost lkesmannen.no 9815 Vadsø Strandvegen 13, Tromsø  

Sikker melding: Damsveien 1, Vadsø

www.flH<esmannen.no/melding Org.nr. 967 311 014



Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Romssa ja  Finnmdrkku  jj/Ikkamdnni
Tromssan ja Finmarkun maaherra

ENDELIG

TILSYNSRAPPORT

Kvænangen kommunens forvaltning av

lov om introduksjonsordning og

norskopplæring for nyankomne

innvandrere (introduksjonsloven).

Tema for tilsynet er om deltakere får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid, samt

kravene til den individuelle planen for introduksjonsprogrammet og for opplæring i norsk og

samfunnskunnskap.
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1. lnnledning

Denne rapporten er utarbeidet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark etter tilsyn med Kvænangen
kommunes foh/altning av introduksjonsloven.

Tilsynet retter seg mot kommunen, jf. introduksjonsloven § 3. Uavhengig av om tjenester utføres av

andre enn kommunen, er det kommunen som plikter  å  sørge for at tjenestene utføres i samsvar

med loven og tilhørende forskrifter.

a) Formålet med tilsynet
introduksjonsloven skal styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og

samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet, jf. introduksjonsloven  §  1.

For deltakerne i lovens ordninger vil brudd på introduksjonsloven ha rettssikkerhetsmessige

konsekvenser i strid med lovens målsetting. Lovbrudd vil også kunne ha negative samfunnsmessige
konsekvenser ved at overgangen til arbeid eller utdanning blir forsinket. Dermed tar det lengre tid

før den enkelte blir økonomisk selvstendig. Slike forsinkelser betyr økte offentlige utgifter til nye

kvalifiseringstiltak og/eller ytterligere sosialhjelp. Samtidig tar det lengre tid før samfunnet kan
benytte seg av de ressursene nyankomne innvandrere representerer.

Tilsynet skal medvirke til etterlevelse av loven og være et bidrag i kommunens arbeid med åsikre
kvaliteten  i  sin tjenesteproduksjon. Det vises til kommunens internkontrollplikt etter

introduksjonsloven § 24.

b) Fylkesmannens tilsynshjemmel

introduksjonsloven gir i § 23 fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kapitlene 2 til 4 og § 25

tredje og fjerde ledd. Det betyr at det kan føres tilsyn med:

Introduksjonsprogram (§§ 2-7)
lntroduksjonsstønad (§§ 8-16)

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap (§§ 17-20)

Nasjonalt introduksjonsregister - NIR (§ 25 tredje og fjerde ledd)

Tilsynet kan også omfatte forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. l tillegg gjelder reglene i

forvaltningsloven med de begrensninger som følger av introduksjonsloven, jf. introduksjonsloven §
21.

c) Kommunens internkontrollplikt
Etter introduksjonsloven § 24 skal kommunen føre internkontroll for å sikre at virksomhet og

tjenester etter introduksjonsloven kapittel 2 til 4 og §  25 tredje og fjerde ledd er i samsvar med krav

fastsatt i loven. Kommunen skal kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten, jf.  §  24

annet ledd.

Selv om fylkesmannen ikke skal føre særskilt tilsyn med at kommunen oppfyller
internkontrollplikten, vil kommunens internkontroll kunne være en del av tilsynet når det gjelder

kommunens oppfyllelse av plikter etter introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25 tredje og fjerde
ledd.
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d) Forholdet til kommuneloven

Det følger av introduksjonsloven § 23 annet ledd at fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres i

samsvar med kommuneloven kapittel 10 A.

Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 60 b. Dette innebærer at tilsynet skal

være en kontroll av om kommunens virksomhet og vedtak er i samsvar med plikter pålagt i lov eller i
medhold av lov.

Kommuneloven § 60 c gir fylkesmannen rett til å be om opplysninger, rett til innsyn i
saksdokumenter og adgang til kommunale institusjoner eller andre som utfører oppgaver på vegne

av kommunen.

Etter kommuneloven § 60 d kan fylkesmannen gi pålegg til kommunen om å rette forhold som eri

strid med loven og/eller tilhørende forskrifter. Før det gis pålegg om å rette lovbrudd, skal
kommunen få en rimelig frist til å rette forholdet.

e) Begreper

Følgende begreper benyttes i fylkesmannens konklusjon:

Lovbrudd
Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift

Merknad
Kritikkverdig forhold som ikke omfattes av definisjonen lovbrudd, men der tilsynet med

utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker praksis som potensielt kan føre til lovbrudd.

Lovbrudd skal rettes, mens merknader er noe kommunen selv kan velge om man vil ta hensyn til.

f) Om rapporten
Tilsynet er basert på gjennomgang av deltakermapper, redegjørelse fra kommunen, skriftlig

dokumentasjon og intervjuer. Konklusjonen i rapporten er derfor bare et uttrykk for hva
fylkesmannen har sett gjennom den dokumentasjonen som forelå ved tilsynet. Oversikt over

dokumentasjonen fremgår av vedlegg 1.

Rapporten sier heller ikke noe om kommunens forvaltning av introduksjonsordningen på andre

områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet.

g) Gjennomføring av tilsynet
Tilsynet er gjennomført som et stedlig tilsyn med både gjennomgang av skriftlig dokumentasjon,
samt møter med kommunen og intervjuer.

Tilsynet er gjennomført slik:
1. Skriftlig varsel fra Fylkesmannen om åpning av tilsyn den 05.02.19.

2. Mottak av dokumentasjon fra kommunen av 21.02.19.

3. Åpningsmøte avholdt 13.03.19.
4. lntervjuer gjennomført 13.03.19.

5. Utsending av foreløpig tilsynsrapport 10.07.19
6. Sluttmøte avholdes i kommunen pr. lyd/bilde hvis kommunen ønsker dette.

7. Utsending av endelig tilsynsrapport uke 42.
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2. Tema for tilsynet

Det overordnede temaet for Fylkesmannens tilsyn er kommunens forvaltning av introduksjonsloven
§  6 og § 19 første ledd - Individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram. Fylkesmannen har
også undersøkt om deltakere får tilbud om et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid, jf.
introduksjonsloven § 4 annet ledd.

Tilsynet tar utgangspunkt i lovbestemmelsen og tolkningen av disse. Vedlegg i beskriver de rettslige

kravene/lovgrunnlaget knyttet til bestemmelsen.

3. Kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsloven

Kommunen har i forbindelse med tilsynet sendt inn en egen redegjørelse for kommunens arbeid

med introduksjonsloven, og beskrivelse av kommunens rutiner i forbindelse med
introduksjonsprogrammet.

Kommunen skriver i sin redegjørelse at det ikke foreligger noen avtaler eller klare ansvarsområder
for de ulike virksomhetene i kommunen. Dette gjør at kommunen ikke har noen dokumenter å vise

til når det gjelder organiseringen av arbeidet. Kommunen skriver likevel at rektor på
voksenopplæring og introduksjonskoordinator har fordelt arbeidet slik at rektor administrerer det
som omhandler det pedagogiske virke på Voksenopplæringen, mens introduksjonskoordinator

arbeider med alt det som ikke faller inn under rektors virkeområde. Kommunen skriver at dette ikke

er formalisert arbeid.

3.1 Organisering av kommunens arbeid med introduksjonsloven og informasjonsflyt

mellom kommunale etater og andre virksomheter som bidrar med tiltak i

introduksjonsprogrammet.

Kommunens redegørelse
Kvænangen kommune har ikke dokumentert overfor Fylkesmannen hvem som er delegert
myndighet til å ivareta kommunens oppgaver etter introduksjonsloven med tilhørende forskrifter.

Kommunen har etter Fylkesmannens forståelse en kommunalsjef for oppvekst og kultur, som også

har ansvar for introduksjonsordningen. Kommunalsjef er leder for rektor og to lærere ved

Voksenopplæringen, samt en introduksjonskoordinator. Rektor og introduksjonskoordinator har ikke

faste nedfelte arbeidsoppgaver eller ansvarsområder. Det foreligger likevel en uformell

arbeidsdeling mellom rektor ved Voksenopplæringen og introduksjonskoordinator.

Ansvaret for oppfølging av flyktninger er ikke definert. Fylkesmannen har en forståelse av at dette er
introduksjonskoordinatorsjobb. Kvænangen kommune har bare bosatt flyktninger en gang, og

kommunen erkjenner at flyktninger ikke ble fulgt opp ved ankomst til kommunen. Det ble ikke

gjennomført oppstartsmøter eller kartleggingssamtaler med sikte på å utarbeide individuell plan for

å kunne starte oppi program. Kommunen kan ikke dokumentere eller redegjøre for noen

kartlegging av deltakerens behov ved oppstart av programmet. I følge kommunens ansatte gikk det

over 5måneder fra deltakere ble bosatt, til de fikk tilbud om program og individuell plan.

Kommunen har ikke lagt ved noen redegjrelse for hvordan flyktningetjenesten samarbeider med

andre etater i kommunen. Vi kan ikke se at kommunen har dokumentert at det har Vært samarbeid
mellom de ansvarlige for introduksjonsordningen, som eksempelvis voksenopplæring, NAV eller
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liknende. Dersom det er hensiktsmessig skal NAV ved inngangen av programløpet bidra til å

utarbeide den individuelle planen og samarbeide faglig med kommunens programrådgiver. For

kommunens og NAVs øvrige ansvar i denne forbindelse vises det til rundskrivet og veilederen.

Kommunen har ikke vedlagt noen nedskreven rutine for introduksjonsordningen. Av innsendt
dokumentasjon kan vi finne en periodeplan for Voksenopplæringen. Denne legger opp til månedlige
møter mellom Voksenopplæringen og flyktningtjenesten (introduksjonskoordinator).

Dette er det eneste Fylkesmannen finner som beskriver noe om hvordan deltakere i
introduksjonsprogrammet skal følges opp.

Kommunen har i sin kommentar til foreløpig tilsynsrapport uttalt at de ikke har

delegasjonsreglement, men at den enkelte ansattes oppgaver og rammer fremgår av

arbeidskontrakten.

Kommunen har også lagt ved «Plan for bosetting og integrering av flyktninger i Kvænangen

kommune», som beskriver hvordan kommunen skal bosette flyktninger. Videre inneholder planen

informasjon om hvilke rettigheter bosatte flyktninger har i kommunen, samt informasjon om
introduksjonsprogrammet. Planen er utarbeidet av introduksjonskoordinator. Videre er den ikke

vedtatt av kommunestyret.

3.2 Hvordan kommuneledelse og politisk nivå holdes orientert, og hvordan kommunen

sikrer at lovens krav til individuell plan blir ivaretatt.

Kommuneledelse og politisk nivå har ikke vært orientert om verken voksenopplæringens arbeid eller
om den jobben som gjøres av introduksjonskoordinator (deltakere i introduksjonsprogram), før ny
rektor ble ansatt høsten 2018. Tidligere rektor ved voksenopplæringen har ikke gitt noe informasjon

til administrativ ledelse om driften ved voksenopplæringen.

Ny rektor ved voksenopplæringen har vedlagt dokumentasjon på at hun har orientert politisk og

administrativ ledelse om driften ved voksenopplæringen.

Det er ikke nedfelt faste møtepunkter mellom administrativ ledelse, rektor ved voksenopplæringen
og introduksjonskoordinator. Rektor og introduksjonskoordinator har møterjevnlig, uten at de har

rutiner på hvor ofte det skal skje. Administrativ leder har hatt noen møter våren 2019, og målet er at
de skal ha møter en gang pr måned.

Vi kan ikke se at virksomhetsleder gjennomgår saker med introduksjonskoordinator eller rektor ved

voksenopplæring. Av nyere praksis kan vi se at virksomhetsleder signerer vedtak sammen med

rektor eller introduksjonskoordinator. Dette har ikke vært gjort tidligere.

4. Beskrivelse av kommunens praksis og Fylkesmannens vurdering

4.1 Kommunen skal utarbeide en individuell plan (IP) som fastsettes ved enkeltvedtak

Beskrivelse av kommunens praksis

Som tidligere nevnt, har kommunen ikke fattet vedtak om introduksjonsprogram kort tid etter
bosetting. Kvænangen kommune har bare fått bosetting en gang, og kommunen innrømmer at det
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tok lang tid før deltakere fikk tilbud om program. De har ikke klart å lage program før etter ca. 5-6
måneder etter bosetting.

Den individuelle planen er ikke en del av vedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet, men

fastsettes gjennom et eget vedtak. Planene er usignerte, og har ulik utforming og innhold. Innholdet
er mangelfullt og kommunen kan ikke redegjøre for om planene revideresjevnlig. Rektor ved
Voksenopplæringen utarbeider en egen opplæringsplan for elevene ved Voksenopplæringen. Denne

kaller de for individuell opplæringsplan (IQP) og inneholder en plan for mål som skal oppnås for de

som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. IOP ligger som vedlegg til individuell plan hos
noen av deltakerne. Rektor sier det ikke er samsvar mellom IOP hos voksenopplæring og individuell
plan.

Av intervjuer fremgår det at kommunen tidligere ikke har utarbeidet en individuell plan som

fastsettes ved enkeltvedtak. Det fremkommer også at kommunen ikke har klart å utarbeide en plan
innen tre måneder etter bosetting. introduksjonskoordinator bedyrer at de nå har blitt mer kjent

med regelverket, slik at de ville oppfylt regelverket i dag.

Videre fremkommer det av intervjuer at da deltakerne startet opp i introduksjonsprogrammet, ble

de ikke informert om hva individuell plan (IP) var, og innholdet i denne. Kommunen kan ikke

dokumentere eller på annen måte sannsynliggjøre at deltakere i det hele tatt fikk utlevert IP. Både
introduksjonskoordinator og etatsleder i kommunen mener at praksisen nå er endret, og at
deltakere blir gjort kjent med innholdet i planen.

Fylkesmannens vurdering

Kommunen skal gjennomføre en kartlegging av deltakerens kompetanse og opplæringsbehov.
Kommunen skal videre veilede deltakeren om den individuelle planen og dens formål, og i samråd

med deltakeren utarbeide en individuell plan. Dette innebærer at kommunen må vurdere behovet

for tolk i hvert tilfelle og benytte kvalifisert tolk når det er behov for det. I den individuelle planen må
deltakerens mål og delmål for programmet fremgå, og planen må vise hvilken fremdrift som er

forventet for de ulike målene. Målene skal være i samsvar med introduksjonslovens formål og

siktemålene i lovens § 4 første ledd, og i samsvar med nivå, kompetansemål og emner som

beskrevet i forskriften om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Kommunen skal begrunne og dokumentere sin beslutningi den individuelle planen dersom

kommunen og deltakeren er uenige i innholdet i planen.

Ut fra tilgjengelig dokumentasjon kan ikke Fylkesmannen se at kommunen sørger for at den

individuelle planen er samlet til ett helhetlig dokument, og at dokumentet innen tre måneder etter

bosetting oppfyller lovens minstekrav og viser til både introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd.
Ingen av planene tilfredsstiller lovens krav til innhold før første revisjon, og få av de reviderte

planene tilfredsstiller kravene. De fleste planene er utarbeidet senere enn tre måneder etter

bosetting i kommunen.

Fylkesmannens konklusion

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.
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4.2 Kommunen skal utarbeide en individuelt tilpasset plan i samråd med deltaker

Beskrivelse av kommunens Draksis
Kommunen har ingen nedfelte rutiner for hvordan flyktningers behov og bakgrunn skal kartlegges.
Det finnes ikke rutiner for når kommunen og flyktning skal ha samtaler om oppstart i programmet,

og hva programmet skal inneholde. Kommunen har ikke klart å ha på plass et program som
oppfyller lovens minstekrav innen tre måneder etter bosetting. Vi kan heller ikke se at kommunen
sammen med deltaker, har utarbeidet en individuell plan for introduksjonsprogrammet innen tre
måneder etter bosetting.

I de individuelle planene som ligger ved de innsendte deltakermappene er det definert mål for
introduksjonsprogrammet. Planene skiller imidlertid ikke alltid på hva som er mål innenfor

programtiden, og hva som er fremtidige karrieremål som en vil nå utenfor programmet. Planene

inneholder både hovedmål og delmål, men mange av delmålene i noen av planene er mer som tiltak

å regne enn delmål. Det er ulikt i hvor stor grad de individuelle planene viser hvilken fremdrift som
er forventet for å nå de ulike målene. I noen av planene har alle delmålene samme start- og

sluttidspunkt. I den individuelle planen for introduksjonsprogrammet vises det ikke til at
«norskplanen» er en del av den individuelle planen.

Individuell opplæringsplan (IOP) for opplæring i norsk og samfunnskunnskap er ved flere tilfeller ikke

vedlagt individuell plan, og målene i IP og IOP samsvarer ikke med hverandre.

Av intervjuene fremkommer det at kommunen har laget en individuell plan for alle deltakere. Flere

av intervjuobjektene oppgir imidlertid at de er usikre på i hvor stor grad deltakere er tatt med på
utformingen av IP. De fleste planene er usignerte og utdaterte, og kommunen kan ikke

sannsynliggjøre at deltakere har fått utlevert IP. Flere av de vi har snakket med erkjenner at
kommunen ikke harjournalført dokumenter knyttet til introduksjonsprogrammeti kommunens

journalsystem, og mye av de personsensitive opplysningene har blitt lagret på en minnepenn.

Deltakere Fylkesmannen har snakket med oppgir at de ikke kjenner innholdet I individuell plan. De

vet I liten grad hva individuell plan er, og de er usikre på om de har fått utlevert planene.

Frem til høsten 2018 finnes det svært lite dokumentasjon som kan vise at det har vært samtaler
mellom deltaker og introduksjonskoordinator/kommunen om introduksjonsprogrammet.

Kommunen har ikke dokumentert ogjournalført møter med deltakere.

Fylkesmannens vurdering

Kommunen skal gjennomføre en kartlegging av deltakerens kompetanse og opplæringsbehov.

Kommunen skal videre veilede deltakeren om den individuelle planen og dens formål, og i samråd

med deltakeren utarbeide en individuell plan. Dette innebærer at kommunen må vurdere behovet
for tolk i hvert tilfelle og benytte kvalifisert tolk når det er behov for det. I den individuelle planen må

deltakerens mål og delmål for programmet fremgå, og planen må vise hvilken fremdrift som er

forventet for de ulike målene. Målene skal være i samsvar med introduksjonslovens formål og
siktemålene i lovens § 4 første ledd, og i samsvar med nivå, kompetansemål og emner som

beskrevet i forskriften om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Kommunen skal begrunne og dokumentere sin beslutning i den individuelle planen dersom

kommunen og deltakeren er uenige i innholdet i planen.
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Fylkesmannens vurdering er at kommunen ikke gjør en kartlegging av deltakerens kompetanse og
opplæringsbehov og veileder og informerer ikke deltakerne om introduksjonsprogrammet.
Kommunen informerer ikke deltakerne om formålet med den individuelle planen, og de utformer
denne ikke i samråd med deltakerne.

Kommunen bruker kvalifisert tolk når det er behov for det. ikke alle varianter av de individuelle
planene som kommunen bruker, har spesifiserte mål og delmål for programmet som også viser
hvilken fremdrift som er forventet for å nå de ulike målene. Det kan også stilles spørsmål ved om de
delmålene som er skrevet inn i noen av planene, er som delmål å regne, eller om de er aktiviteter
deltakeren skal ta del i. l den grad de er nevnt, er målene for norsk- og samfunnskunnskaps-
opplæringen i de individuelle planene lite i samsvar med nivå og mål i læreplanen. innholdet i de
individuelle planene er ikke begrunnet.

Kommunen har i sin kommentar til foreløpig rapport skrevet at de utarbeider individuell plan i
samråd med deltaker. De viser til årshjul for voksenopplæringen i perioden 2018-2019 som støtte
for sin begrunnelse. Denne viser imidlertid ikke at den delen i individuell plan som omhandler andre
tiltak enn opplæring, er utarbeidet i samråd med deltaker. Vi kan ikke se at det foreligger referat fra
planmøter etc. som støtter kommunens begrunnelse.

Fylkesmannens konklus@
Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

4.3 Kommunen skal utarbeide en individuell plan som inneholder programmets start,

tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet

Beskrivelse av kommunens Draksis
lntroduksjonsprogrammets start fremgår klart av alle planene kommunen har sendt inn. varigheten
i programmet fremgår også. Planene inneholder tiltak for norskopplæring og arbeids- eller
utdanningsrettede tiltak. Planene angir i varierende grad når de ulike tiltakene skal gjennomføres.
Det fremgår ikke av alle planene hvem som har ansvaret for å gjennomføre de ulike tiltakene.

Fylkesmannens vurdering

Kommunen skal sammen med deltakerne lage individuelle planer hvor tidspunktet for programmets
start og varighet skal fremgå. Alle de tre innholdselementene norskopplæring, samfunnskunnskap
og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet må være med i planen.
Det må videre fremgå av planen når de ulike tiltakene skal gjennomføres og hvem som har ansvaret
for å gjennomføringen. I tillegg må det fremgå av den individuelle planen hvordan deltakeren skal få
gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 innenfor
rammen av programmet.

En gjennomgang av innsendte deltakermapper for deltakere i introduksjonsprogram viser at den
individuelle planen angir tiltak i programmet. Flere av planene er imidlertid fragmenterte og viser
ikke tiltak for hele introduksjonsløpet. Det fremstår utydelig hvor lenge de enkelte tiltakene skal vare
og hvilke mål som skal oppnås med tiltakene. Det fremgår ikke hvordan deltakeren skal få
gjennomført pliktig opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven §  17 innenfor
rammen av programmet. Det fremgår ikke alltid av planene hvem som er ansvarlig for
gjennomføringen av tiltakene.
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Kommunen har  i  sin kommentar til foreløpig rapport påpekt at de alltid utarbeider planer som
inneholder programmets start, tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet, og viser til de
vedlagte individuelle planene. De innsendte planene inneholder imidlertid tiltak som er noe tilbake i

tid, og et tegn på at de ikke er oppdaterte. Vi mener fortsatt at kommunen ikke oppfyller lovkravet
på dette punktet.

Fylkesmannens konkluslon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

4.4 Kommunen skal ta den individuelle planen opp til ny vurdering med jevne

mellomrom og alltid ved vesentlige endringer i deltakerens livssituasjon og ved

forlengelse av introduksjonsprogrammet

Beskrivelse av kommunens praksis
Heller ikke her har kommunen fremlagt skriftlige rutiner som viser hvordan kommunen arbeider

med å evaluere planen ved jevne mellomrom. Det finnes ikke rutiner på at det skal være faste møter
mellom deltaker, introduksjonskoordinator og rektor, og vi kan ikke finne dokumentasjon på at slike

møter faktisk har funnet sted.

I noen av planene Fylkesmannen har fått tilsendt, fremgår det at planen skal evalueres en fastsatt

dato. Men i og med at planene er usignerte og ofte udaterte, og kommunen ikke ved hjelp av
journalnotater eller møtereferater kan sannsynliggjøre at det har vært møte mellom deltaker og
introduksjonskoordinator eller rektor ved Voksenopplæringen, er vi i tvil om kommunen faktisk
evaluerer planenejevnlig sammen med deltakerne.

Dersom deltakere har fått forlenget program, ser vi at datoen er oppdatert i planene. De er

imidlertid fortsatt usignerte, og vi er i tvil på om deltakeren er tatt med på utformingen av planen.

Det bekreftes i intervjuer, både av deltakere og av ansatte, at møter med mål om å evaluere planen

ikke finner sted.

Vi har en oppfatning av at deltakere følges bedre opp av Voksenopplæringen, hvor deres progresjon

i fagene følges tett opp. Her foreligger det også individuelle opplæringsplaner som viser hvilke mål

deltakerne skal oppnå.

Fylkesmannens vurdering
Kommunen skal følge opp deltakerens fremgang i programmet, både når det gjelder opplæringen i

norsk og samfunnskunnskap og i forhold til øvrige mål og tiltak, og den individuelle planen skal tas

opp til ny vurdering minst en gang i halvåret. Planen skal også tas opp til ny vurdering ved vesentlig

endring i  deltakerens Iivssituasjon, både når det gjelder norsk og samfunnskunnskap og øvrige mål

og tiltak. Eventuelle revideringer av planen skal gjøres i samråd med deltakeren.

Ut fra den samlede informasjonen Fylkesmannen har, er vi kommet til at kommunen ikke følger

deltakerens fremgang i programmet. Kommunen tar ikke opp planen til ny vurdering i samråd med

deltakeren. Kommunen tar ikke opp planen til ny vurdering ved vesentlige endringer i deltakerens
livssituasjon.

Fylkesmannens konkluslon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.
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4.5 Kommunen skal fastsette vesentlige endringer i den individuelle planen ved

enkeltvedtak

Beskrivelse av kommunens praksis
Under intervjuene kommer det frem at det er svært få, om noen, tilfeller der det har vært nødvendig

å fatte vedtak om vesentlig endring i den individuelle planen. Det er ikke systematikk i at deltakerne
blir gjort oppmerksomme på at de har klagerett ved vesentlig endring av individuell plan for

introduksjonsprogrammet. Hos innvandrertjenesten er det ikke en felles oppfatning av hva som

regnes som en vesentlig endring som det bør fattes vedtak om.

Det finnes ikke rutiner i kommunen som sier noe om hva som skal forstås som vesentlige endringer,

og det er ingen rutinebeskrivelser som forteller noe om fremgangsmåten dersom det skal foretas
vesentlige endringer av planen.

Rektor og lærere ved Voksenopplæringen kjenner ikke innholdet i individuell plan, og sier det ikke er

noe samarbeid om utarbeidelse av lP. De er ikke kjent med hvilke mål om språkoppnåelse deltaker
har. Voksenopplæringen utarbeider som nevnt en egen IOP for opplæring i norsk og

samfunnskunnskap.

Fylkesmannens vurdering
Den individuelle planen for introduksjonsprogrammet er bestemmende for deltakerens rettigheter

og plikter. Planen skal derfor være et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven § 2 første ledd
bokstav a og b. En revidering med mindre tilpasninger av den individuelle planen er i

utgangspunktet ikke et enkeltvedtak, men dersom revideringen fører til vesentlige endringer av
planens innhold, skal avgjørelsen regnes som et nytt enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, jf.

introduksjonsloven  §  21 annet ledd bokstav b.

Hva som er en vesentlig endring må avgjøres etter en konkret vurdering. Endringens omfang og

betydningen for den enkelte deltaker er relevante momenter i denne vurderingen. Hva som er

vesentlige endringer kan relateres både til målene i planen og til innholdet i programmet. Ved
vesentlige endringer av den individuelle planen skal deltakeren få et forhåndsvarsel og anledning til

å uttale seg før fastsettelsen. Planen skal være skriftlig og kommunen må begrunne de vesentlige
endringene. Når endringen er fastsatt skal kommunen så raskt som mulig gi en skriftlig underretning

av fastsettelsen, og det skal opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans, retten til å se sakens

dokumenter og fremgangsmåte ved klage.

log med at planene ikke evalueresjevnlig, er Fylkesmannen i tvil på om kommunen klarer å fange
opp tilfeller der planen må endres på grunn av vesentlige endringeri deltakerens livssituasjon.

Kommunen har ikke levert noen planer og eller vedtak som viser at kommunen i praksis har vedtatt

vesentlige endringer i noen av deltakerens planer.

Fylkesmannens konklusion

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.
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4.6 Kommunen skal tilby et program som er helårlig

Beskrivelse av kommunens praksis
Av kommunens innsendte dokumentasjon fremkommer det at Voksenopplæringen følger skoleruta
til grunnskolen, med unntak av tirsdager, da har voksenopplæringen undervisningsfri.
Voksenopplæringen har levert ukeplaner og timeplaner for hvordan undervisningen er lagt opp. De
oppgir også at det legges opp til en vikarløsning for deltakere  i  introduksjonsprogrammet som ikke

skal ha skoleferie.

lntroduksjonsdeltakere som deltar i arbeidsrettede tiltak har ikke noen timeplan som viser hvilke

dager de er på skole og hvilke dager de er i praksis.

Fylkesmannens vurdering

At introduksjonsprogrammet skal være helårlig betyr at det følger arbeidslivets regler for ferie. I
forskriften om fravær og permisjon § 6-2 fremgår det at programdeltakerne skal ha ferie i opptil 25
virkedager for hvert kalenderår. Deltakerne skal dermed ha fem uker ferie. Dette tilsvarer

ferielovens alminnelige ferietid, og betyr at introduksjons-programmet skal være 47 uker i året.

Deltakerne har i tillegg rett til fri på alle årets bevegelige hellig- og fridager. Forskriften om fravær og
permisjon § 6-1 første ledd har en oversikt over hvilke dager dette gjelder. Deltakere som ikke hører

til Den norske kirke har også rett til fri i opptil to virkedager for hvert kalenderår i forbindelse med

feiring eller markering av religiøse høytider, jf. forskriften om fravær og permisjon § 6-1 annet Iedd.

Det er kommunen som bestemmer når feriedagene skal avvikles. Kommunen kan gi alle
sammenhengende ferie i fem uker, eller gi noen dager til høstferie, vinterferie, juleferie og

påskeferie og det resterende om sommeren. Kommunen kan fastsette regler om ferieavvikling i et
feriereglement. Kommunens organisering av ferie skal være tydelig, forutsigbar og lik for alle

deltakerne. Kommunen må sørge for at feriereglementet/kommunens praksis for ferie
kommuniseres til deltakerne.

Det fremkom av intervjuene at deltakere, på tross av at de ikke har en timeplan, har et program på

fulltid pr dags dato.

Det står ikke direkte i redegjørelsen at deltakerne får ferie 25 dager/5 uker per kalenderår eller at de
får fri på alle bevegelige hellig- og fridager men det fremgår at deltakere får fri i tråd med loven.

Deltakere som er i introduksjonsordningen, og som følger voksenopplæringens skolerute, skal

likevel ha et tilbud alle dager grunnskolen har andre typer fridager, som eksempelvis
planleggingsdager eller ekstra fridager i forbindelse med høytider. lntroduksjonskoordinator
erkjenner i intervju at det er vanskelig å få administrasjonen i kommunen til å forstå at deltakere
bare skal ha 5 uker ferie hvert år, og at det ikke er tillatt å gi fritt utover dette.

Timeplanene voksenopplæringen sendt til Fylkesmannen, viser ikke at det er lagt opp til noen

vikarløsning eller alternativt opplegg til de som har norsk- og/eller samfunnskunnskapsopplæring

gjennom introduksjonsprogrammet. Det hersker for Fylkesmannen tvil om deltakere får et program
som er helårlig. Dette fordi vi ikke har mottatt dokumentasjon som underbygger kommunens
påstand om at de har et vikaropplegg klart når voksenopplæringen har ferie/fri. Fra perioden før

høsten 2018 finnes det ingen dokumentasjon som sannsynliggjør at deltakere har fått et program

som er helårlig.
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Kommunen har  i  sin kommentar til foreløpig tilsynsrapport sendt inn oppdaterte skoleruter for

Voksenopplæringen, som viser at deltakere i introduksjonsprogrammet har et alternativt opplegg
utenom voksenopplæringenes faste opplegg. Av skoleruten fremgår det at deltakere i
introduksjonsprogram skal starte på skolen tidligere i august, slik at de får oppfylt retten til et

program som er helårlig.

Vi er imidlertid fortsatt i tvil på om deltakere får et program som er helårlig. Det er ikke sendt inn

timeplan for de deltakere som er i arbeidsrettede tiltak, eller arbeidsrettede tiltak i kombinasjon

med opplæring.

Fylkesmannens konkluslon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

4.7 Kommunen skal tilby et introduksjonsprogram som er på full tid

Beskrivelse av kommunens praksis

Av dokumentasjonen fra Kvænangen kommune fremkommer det at Voksenopplæringen har delt

opp elevene sine i 3 ulike spor/ mestringsgrupper. Elevene får opplæring mellom 09og 14 hver dag.
Ikke alle elevene hos Voksenopplæringen er deltakere i introduksjonsprogrammet, og de som er

deltakere har ofte flere tiltak enn språkopplæring i program.

Når det gjelder tilpasning av programmet til deltakeren, slik at vedkommende får et

introduksjonsprogram på full tid, fremgår det ikke av redegjørelsen fra kommunen hvordan
prosessen foregår forbindelse med at det utarbeides en individuell plan for deltakeren. Det samme

gjelder for Voksenopplæringen.

Når det gjelder andre tiltak i introduksjonsprogrammet, har kommunen en uformell avtale om at

tiltaksarrangører skal gi beskjed om eventuelt fravær, slik at kommunen kan registrere dette i NIR.

Fylkesmannen ser Videre i NIR at fravær og oppsatte timer i norsk føres i inn, og at kommunen

registrerer om fraværet er gyldig eller ugyldig for alle deltakerne.

Fylkesmannens vurdering

Introduksjonsprogram skal ha en ytre ramme på 37,5 timer, forutsatt at hver unden/isningstime på
45 minutter teller som 75 minutter og at 60 minutter med andre introtiltak teller som 60 minutter.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, vil i likhet med andre typer undervisning, normalt
forutsette innsats fra deltaker utover programtiden. Tid til forarbeid og etterarbeid, samt pauser

mellom opplæringsøktene, skal derfor beregnes automatisk i programtiden ved at en

undervisningstime på 45 minutter skal telle som 75 minutter.

For alle andre tiltak i introduksjonsprogrammet skal hver time telle som 60 minutter. Dette betyr at

for deltakere som bare har undervisning, stilles det krav om 30 undervisningstimer à 45 minutter

per uke for at fulltidskravet skal være oppfylt. For deltakere som både har undervisning og andre

introtiltak, vil en unden/isningstime à 45 minutter telle som 75 minutter, og en time i andre

introtiltak telle som 60 minutter. Programtiden skal for hver enkelt deltaker som nevnt utgjøre 37,5

timer per uke.
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Programtiden skal være underlagte faste rammer og kommunen skal  følge  opp eller kontrollere at

aktiviteten som inngår faktisk skjer eller er oppfylt. Programmet skal også være tilpasset deltakeren
slik at vedkommende får et introduksjonsprogram på fulltid.

I redegjørelsen fra kommunen er det vist til at Voksenopplæringen tilbyr skole fra 09-14 hver dag,
både for deltakere i introduksjonsprogram og andre elever. Deltakere i introduksjonsprogram kan

ha andre tiltak enn bare skole i sitt program. Voksenopplæringen følger som kjent skoleruten til
barne- og ungdomsskolen i kommunen.

Når det gjelder tilbudet i voksenopplæringens sommerferie, framkom det under intervjuene at

Voksenopplæringen har et opplegg deltakere skal følge på sommeren. Vi kan imidlertid ikke se i
noen av planene, eller av annen dokumentasjon hva dette opplegget skal være.

Vi vil påpeke at de individuelle planene som er framlagt burde vært mer omfattende, slik at den blir
verktøy som kan brukes i arbeidet med den enkelte deltaker. Videre burde de individuelle planene

angi tidspunkt for hva som skal skje og angi hvem som har ansvar for å gjøre hva og når. Ved
gjennomgang av tilsynsdokumentasjonen ser vi at det ikke er noen av deltakerne som har fulltids

introduksjonsprogram. Hva som skal til av tiltak, er det ikke opp til Fylkesmannen å avgjøre. Vi
konstaterer at kravet til introduksjonsprogram på full tid ikke er oppfylt for deltakere.

Når det gjelder kravet om at program skal være tilpasset deltakeren slik at_deltakeren får et
introduksjonsprogram på fulltid, er vi kommet til at vi ikke har grunnlag til å konkludere med at dette

er oppfylt. Hovedbegrunnelsen for dette er fordi vi ikke har fått tilsendt timeplaner for deltakere i
arbeidsrettede tiltak, eller de som har arbeidsrettede tiltak i kombinasjon med opplæring.

Fylkesmannens konklusjon

Det rettslige kravet er ikke oppfylt.

5. Lovbrudd og merknader

Fylkesmannen har i tilsynet med Kvænangen kommune konkludert med 7 lovbrudd. I det følgende

beskrives lovbruddene og korreksjonspunkter.

Lovbrudd 1:

Kommunen utarbeider ikke en individuell plan som fastsettes ved enkeltvedtak. Kvænangen

kommune må se til at:

o Det utarbeides en skriftlig individuell plan som er samlet til ett helhetlig dokument.
0  Det utarbeides en individuell plan som oppfyller minstekravene i loven innen tre måneder

etter bosetting i kommunen eller etter at krav om deltakelse ble fremsatt.
o  Den individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap inngår som en del av

den individuelle planen for hele introduksjonsprogrammet.
-  De som er ansvarlige for introduksjonsprogrammet i kommunen

(flyktningetjenesten/NAV/programrådgiver) samarbeider med de som er ansvarlig for
norskopplæringen (voksenopplæringen/skolen/lærer).

.  Den individuelle planen er begrunnet.

o Deltakeren så snart som mulig skriftlig underretning om fastsettelsen av den individuelle
planen.



@ Side: 16/32

Lovbrudd 2:

Kommunen utarbeider ikke en individuelt tilpasset plan  i  samråd med deltakeren. Kvænangen
kommune må se til at

Den individuelle planen utarbeides i samråd med deltakeren.

Deltakerens mål fremgår av den individuelle planen.

Det skilles mellom mål som ligger innenfor rammen av introduksjonsprogrammet og mål
som ligger lenger frem itid.

Planen inneholder både hovedmål og delmål.

Planen viser hvilken fremdrift som er forventet for de ulike målene.
Målene i deltakerens individuelle plan eri samsvar med introduksjonslovens formål og

siktemålene i § 4 første ledd om grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i

norsk samfunnsliv og forberedelse for deltakelse i yrkeslivet.
Målene for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er fastsatt i samsvar med nivå,
kompetansemål og emner som beskrevet i forskriften om læreplan i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Dere begrunner og dokumenterer deres beslutning om innholdet i den individuelle planen
dersom kommunen og deltakeren er uenig i innholdet.

Lovbrudd 3:

Kommunen utarbeider ikke individuelle planer som inneholder programmets start, tidsfaser og en
angivelse av tiltakene i programmet. Kvænangen kommune må se til at:

De tre obligatoriske innholdselementene norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som
forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet er med i den individuelle planen.

Det fremgår av den individuelle planen hvem som har ansvaret for å gjennomføre de ulike

tiltakene (ansvarsforhold).

At det fremgår av den individuelle planen når tiltakene skal gjennomføres (tidsfaser).
Det fremgår av den individuelle planen hvordan deltakeren skal få gjennomført pliktig

opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 innenfor rammen av
programmet.

Lovbrudd 4:

Kommunen tar ikke den individuelle planen opp til ny vurdering med jevne mellomrom, og alltid ved

vesentlige endringer i deltakerens livssituasjon og ved forlengelse av introduksjonsprogrammet.
Kvænangen kommune må se til at:

Deltakerens fremgang i programmet følges opp.
Deltakerens fremgang i opplæring i norsk og samfunnskunnskap følges opp.

Den individuelle planen tas opp til ny vurdering minst en gang i halvåret.

Den individuelle planen tas opp til ny vurdering ved vesentlig endring i deltakerens
livssituasjon og ved forlengelse av programmet.

Det foretas en ny vurdering både for planen for introduksjonsprogrammet og for planen for

opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Revideringeri planen gjøres i samråd med deltakeren.

Lovbrudd 5:
Kommunen fastsetter ikke vesentlige endringer i den individuelle planen ved enkeltvedtak.

Kvænangen kommune må se til at:
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o Deltakeren får forhåndsvarsel og anledning til å uttale seg før kommunen fastsetter
vesentlige endringer i den individuelle planen.

o Vesentlige endringer i den individuelle planen gjøres skriftlig.
o Beslutningen om vesentlige endringer i planen begrunnes.

o Deltakeren underrettes skriftlig så snart som mulig om fastsettelsen av vesentlige endringer

av planen.
o Det i underretningen om vesentlig endring av den individuelle planen vises til klageadgang,

klagefrist, klageinstans, den nærmere fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens

dokumenter.

Lovbrudd 6:
Kommunen tilbyr ikke et introduksjonsprogram som er helårlig. Kvænangen kommune må se til at:

o Deltakere får et tilbud om introduksjonsprogram alle dager i året utenom 5 uker ferie, 25
dager, og bevegelige hellig- og fridager.

o Deltakere får et program som er 47 ukeri året.

Lovbrudd 7:
Kommunen tilbyr ikke et program som er på fulltid. Kvænangen kommune må se til at:

o Introduksjonsprogrammet har ytre ramme på 37,5 timer, forutsatt at hver undervisningstime

på 45 minutter teller som 75 minutter og at 60minutter med andre introtiltak teller som 60
minutter.

o Programtiden er underlagt faste rammer og kommunens oppfølging eller kontroll av at
aktiviteten som inngår faktisk skjer eller er oppfylt.

o Programmet er tilpasset deltakeren slik at vedkommende får et introduksjonsprogram på

fulltid.

6. Prosedyre ved lovbrudd

Fylkesmannen har i tilsynet påpekt lovbrudd som beskrevet  i  kapittel 5. Retting av lovbrudd gjøres

gjennom en egen prosedyre i samsvar med kommuneloven kapittel 10 A, jf. introduksjonsloven § 23
annet ledd.

Kommunen skal innen 18.11.19  sende  Fylkesmannen en plan som viser hvilke tiltak
kommunen vil  sette i  verk for å sikre en praksis som er  i  samsvar med lowerket. Planen skal

angi  når tiltakene vil være gjennomført.

Etter innsending av planen, vil Fylkesmannen gi kommunen en rimelig frist til å rette forholdene, jf.
kommuneloven § 60 d annet Iedd.

Når lovbrudd er rettet og senest innen den fastsatte fristen, skal kommunen sende en erklæring til

Fylkesmannen om at lovbrudd er rettet. Dokumentasjon som viser retting skal sendes sammen med
erklæringen.

Dersom Fylkesmannen ut fra erklæringen og dokumentasjonen finner det sannsynliggjort at
lovbrudd er rettet, avsluttes tilsynet gjennom brev til kommunen.
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Dersom kommunen ikke har rettet lovbrudd innen fristen, eller er uenig i Fylkesmannens vurdering
av at det foreligger lovbrudd, vil Fylkesmannen gi pålegg om retting av lovbrudd, jf. kommuneloven §

60 d første ledd.

Kommunen har gjennom tilsynsrapporten fått forhåndsvarsel om pålegg om retting av lovbrudd, jf.

forvaltningsloven § 16, jf. kommuneloven § 60 d fjerde ledd.

Fylkesmannens pålegg kan påklages til Kunnskapsdepartementet (KD), jf. kommuneloven § 60 d, jf.

forvaltningsloven  §  28. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt

underretning om pålegget er kommet frem til kommunen, jf. forvaltningsloven § 29.

Dersom kommunen klager på pålegget om retting, kan tilsynet ikke avsluttes før KD har fattet
endelig vedtak. Videre fremdrift vil avhenge av klageavgjørelsen fra KD.

Dato: 15.10.19.

Ørjan Renland

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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7. Vedlegg

7.1 Vedlegg 1: Lovgrunnlaget

7.1.1 Generelt om individuell plan

Introduksjonsloven § 6 pålegger kommunen å utarbeide en individuell plan for den enkelte deltaker i
introduksjonsprogrammet. Bestemmelsen setter minimumskrav til utarbeidelsen av og innholdet i
planen.

Den individuelle planen skal være et verktøy for både kommunen og deltakeren. Den skal sikre

planmessighet, kontinuitet og effektiv fremdrift i kvalifiseringen. Planen skal bidra til å øke

eierskapet, forutsigbarheten og motivasjonen for deltakeren.

Introduksjonsordningen bygger på prinsippet om individuelt tilpasset opplæring og kvalifisering.

Kommunen skal ta utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger når den skal organisere
programmet og velge metode og innhold.

7.1.2 Kommunen skal utarbeide en individuell plan som fastsettes ved enkeltvedtak
Kommunen skal utarbeide en individuell plan for alle deltakere i introduksjonsprogram, jf.

introduksjonsloven § 6 første ledd første punktum.

Kommunen skal også utarbeide en individuell plan for alle deltakere i opplæring i norsk og

samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 19 første ledd. Minstekravene i § 6 gjelder tilsvarende
for denne planen. l tillegg stilles det krav til den individuelle planen for opplæringen i norsk og

samfunnskunnskap i forskrift om læreplan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere i kapittelet «Kartlegging ved inntak».

Fastsetting av den individuelle planen er en del av kommunens beslutning om tildeling av

introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Planen er bestemmende for

deltakerens rettigheter og plikter. Planen er derfor et enkeltvedtak i samsvar med forvaltningsloven

§ 2 første ledd bokstav a og b.

Kommunen velger selv formen på den individuelle planen: Om den skal være et vedlegg til
enkeltvedtaket om tildeling av introduksjonsprogram, eller om det skal fastsettes et eget

enkeltvedtak om innholdet i den individuelle planen. Uavhengig av hvordan kommunen fastsetter

innholdet i den individuelle planen, må alle kravene for enkeltvedtak i forvaltningsloven være
oppfylt. Det må fremkomme klart at deltakeren har klageadgang på alle beslutninger som tas med i

det enkelte vedtak/dokument. Dette gjelder for eksempel både beslutningen om deltakelse i

introduksjonsprogram (§ 2), beslutningen om deltakelse i opplæring i  norsk og samfunnskunnskap (§
17) og beslutningen om innholdet i den individuelle planen (§ 6 og § 19 første ledd).

Den individuelle planen skal foreligge senest innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller

etter at krav om deltakelse i introduksjonsprogram blir fremsatt. Dette i samsvar med kommunens

frist for å tilrettelegge program i introduksjonsloven § 3 annet ledd. Deltakeren skal dermed innen

tre måneder ha fått en individuell plan for introduksjonsprogrammet og opplæringen  i  norsk og

samfunnskunnskap som oppfyller minstekravene i loven. Planen kan deretter utfylles og revideres

underveis i samsvar med § 6 fjerde ledd, se kapittel 2.5.



% Side: 20/32

Den individuelle planen skal være samlet til ett helhetlig dokument.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven §§ 17 og 18 skal inngå som en del
av introduksjonsprogrammet. Planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap vil dermed være

en del av planen for introduksjonsprogrammet. Kommunen skal sikre at det er sammenheng
mellom opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, målsetningen med den enkeltes

introduksjonsprogram og de øvrige tiltakene i programmet. Kommunen må kunne dokumentere at

det har vært samarbeid mellom ansvarlig for introduksjonsprogrammet
(flyktningetjenesten/NAV/programrådgiver) og ansvarlig for opplæringen i norsk og

samfunnskunnskap (voksenopplæringen/skolen/lærer).

Det anses som mest hensiktsmessig at det utarbeides en felles individuell plan for

introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Dersom det likevel
utarbeides en separat plan for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, skal det fremgå at denne
planen er en del av den individuelle planen for introduksjonsprogrammet. Dette kan for eksempel

gjøres ved at planene henviser til hverandre og at den individuelle planen for opplæringen i norsk og
samfunnskunnskap legges ved eller stiftes fast i den individuelle planen for
introduksjonsprogrammet. Det avgjørende er at det ikke er tvil om hva som samlet sett er

deltakerens individuelle plan for hele introduksjonsprogrammet.

Det følger av introduksjonsloven § 21 at forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i

loven. Dette betyr at de generelle reglene i forvaltningsloven om blant annet habilitet, veiledning,
nedtegning av muntlige opplysninger, advokatbistand og taushetsplikt vil gjelde for kommunens

arbeid med den individuelle planen.

Den individuelle planen fastsettes ved enkeltvedtak. Særreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven

kapittel IV-V må derfor også følges ved utarbeidelsen av planen.

Deltakeren kan klage på den individuelle planen og innholdeti programmet til fylkesmannen, jf.

introduksjonsloven § 22 og forvaltningsloven § 28.

At Særreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven kommer til anvendelse betvr blant annet at:

o Den individuelle planen skal være skrifilig, jf. forvaltningsloven  §  23. Som nevnt ovenfor skal

planen være samlet til ett helhetlig dokument slik at det fremstår som klart for deltakeren

hva som er den individuelle planen for hele introduksjonsprogrammet.

o innholdet i den individuelle planen skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 24.

o l begrunnelsen skal det vises til de regler og [akt/ske forhold planen bygger på, jf.

forvaltningsloven § 25. De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av

forvaltningsmessig skjønn bør også nevnes.

o At det skal vises til de regler planen bygger på, betyr at det i den individuelle planen skal

vises til introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd. Innholdet i reglene bør også gjengis eller

legges ved den individuelle planen.

o De faktiske forholdene planen bygger på vil være kartleggingen av deltakeren og deltakerens

mål med introduksjonsprogrammet. Det sentrale i begrunnelsen for øvrig vil være
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sammenhengen mellom kartleggingen av deltakeren, deltakerens mål med programmet og

innholdet (tiltakene) i programmet.

o  Dersom det er en åpenbar sammenheng mellom disse stilles det mindre krav til ytterligere

begrunnelse. Dersom det ikke er en klar sammenheng mellom kartleggingen, mål og tiltak,

må valg av innhold begrunnes nærmere. Hvor omfattende begrunnelsen skal være vil også

avhenge av om kommunen og deltakeren er enig i innholdet i den individuelle planen eller

ikke. Se mer under kapittel 2.3.

o  Tilsynet omfatter bare å kontrollere at kommunen har begrunnet innholdet i den individuelle

planen, ikke en videre vurdering av innholdet i programmet (tiltakenes hensiktsmessighet).

o  Deltakeren skal så snart som mulig få skrifi/ig underretning om den individuelle planen, jf.

forvaltningsloven § 27. l denne underretningen skal deltakeren få opplysninger om

klageadgangen, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt

retten etter § 18, jf. § 19, til å se sakens dokumenter. (Når forholdene gir grunn til det skal

det også opplyses om adgangen til å søke fritt rettsråd, kommunens veiledningsplikt etter §

11 og adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter § 36.)

Dersom noen av de nevnte kravene  i  forvaltningsloven ikke er oppfylt vil det foreligge lovbrudd.

7.1.3 Planen skal være individuelt tilpasset og utarbeidet i samråd med deltaker

Den individuelle planen skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av deltakerens

opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg, jf. introduksjonsloven § 6

første ledd annet punktum. Planen skal utarbeides i samråd med deltakeren, jf. introduksjonsloven §
6 tredje ledd.

Det er viktig at den enkelte deltaker gis mulighet til og ansvar for å planlegge sin egen kvalifisering.
Kravet om medvirkning fra deltakeren skal sikre at det er deltakerens egne forutsetninger og mål

som ligger til grunn for det kvalifiseringsløp vedkommende skal gjennomføre. Samtaler med
deltakeren om personlige ressurser, muligheter og realistiske fremtidsplaner, er derfor en viktig

oppgave i kartleggingsarbeidet og ved utarbeidelsen av den individuelle planen.

For at medvirkningen skal vaere reell og konstruktiv må kommunen sørge for at deltakeren får
relevant informasjon og veiledning slik at deltakeren kan ta informerte valg. Deltakeren må få

informasjon om hva den individuelle planen er og hva som er formålet med planen. Det vises til

kommunens veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11 og utrednings- og informasjonsplikt etter

forvaltningsloven § 17.

Bruk av @< vil kunne være nødvendig for å sikre tilstrekkelig medvirkning. Kommunen skal derfor

gjøre en vurdering av behovet for tolk ved hver inntakssamtale/kartleggingssamtale. Dersom det er

behov for det, skal kommunen benytte kvalifisert tolk, slik at det sikres en reell brukermedvirkning.

Dersom det ikke er benyttet kvalifisert tolk i tilfeller hvor det er behov for det, vil det foreligge et
lovbrudd. Det avgjørende i vurderingen vil være om manglende bruk av tolk/ukvalifisert tolk, har
medført at deltakeren ikke har fått tilstrekkelig informasjon og veiledning i samsvar med

forvaltningsloven §§ 11 og 17 og/eller at planen ikke kan anses å være utarbeidet i samråd med
deltakeren i samsvar med introduksjonsloven § 6 tredje ledd. Kommunen bør ha utarbeidet

retningslinjer for bestilling og bruk av tolk.
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I  noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å benytte seg av et språk som både deltakeren og den

kommuneansatte behersker, som for eksempel engelsk. Det forutsettes da at begge parter
behersker språket på et slikt nivå at det kan kommuniseres på en forsvarlig måte. Kartleggingen av

deltakerens kompetanse skier i to faser og har to ulike formål:

1) Kartlegging for å vurdere om deltakeren har behov for grunnleggende kvalifisering, og dermed
rett og plikt til å delta i Introduksjonsprogram etter introduksjonsloven § 2.

2) En mer detaljert og grundig kartlegging som skal danne grunnlaget for utarbeidelsen av

deltakerens individuelle plan etter § 6 og § 19 første ledd.

Kartleggingen i forbindelse med den individuelle planen, skal ta utgangspunkt i forhold som anses å

være relevant for deltakerens kvalifisering. Ettersom mange deltakere gjerne har vært gjennom flere

kartlegginger før de kommer til kommunen, er det viktig å forklare hvorfor man kartlegger denne
gangen. Kommunen må fortelle hva kartleggingen skal brukes til, og hvem som har tilgang til
opplysningene (regler om taushetsplikt). Hensikten er først og fremst å få et målrettet og individuelt

tilrettelagt kvalifiseringsløp som fører frem til ordinært arbeid eller utdanning.

Kommunen bør i kartleggingen benytte seg av eventuell tidligere utarbeidet

kartleggingsinformasjon. Dette kan for eksempel være kartleggingsinformasjon utarbeidet av

asylmottak, informasjon deltakeren har registrert i elektronisk verktøy for selvregistrering av

kompetanse og tidligere karriereveiledning deltakeren har fått.

Det anbefales at følgende faktorer er med i kartleggingen:

o Familie-, bo- og livssituasjon

o Språk:

o Lese- og skriveferdigheter på eget morsmål

Muntlig og skriftlig ferdighetsnivå i norsk

Tidligere deltakelse i norskopplæring, jf. introduksjonsloven §§ 17 og 18

Annen type opplæring/tilegnelse av norskferdigheter

Muntlig og skriftlig ferdighetsnivå i engelsk

o Eventuelle andre fremmedspråk deltakeren kan

o Tidligere deltakelse i 50 timer samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 17

o Digital kompetanse

o Gjennomført skole/utdanning i hjemlandet eller andre land

o Gjennomført skole/utdanning i Norge

o Arbeidserfaring i hjemlandet og/eller andre land

o Arbeidserfaringi Norge

o Medbrakt dokumentasjon på tidligere skolegang og arbeidserfaringer

o Muligheter for å skaffe dokumentasjon/attester fra hjemlandet eller andre land
o Referanser

o Eventuelle tillitsverv og deltakelse i frivillige organisasjoner

o Uformell kompetanse og interesser

o Fremtidsplaner og yrkesønsker

o Hvilke tanker deltakeren har vedrørende egen kvalifisering

OOOO
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For opplæringen i norsk og samfunnskunnskap vises det til kravene om kartlegging i forskrift om

læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere under kapittelet «Kartlegging ved
inntak».

Ferdighetstester i norsk og eventuelle fremmedspråk kan også inngå i kartleggingen. Slike tester gir

et bilde av hvilke forutsetninger deltakeren har for å lære norsk. Ved å sjekke hvor fort deltakeren

skriver en kort tekst på norsk kan man for eksempel få et inntrykk av lese- og skriveferdighetene.

I den grad sosiale eller helsemessige forhold kan påvirke deltakelsen i programmet bør dette også
kartlegges. Dersom helse viser seg å være en sentral faktor for den enkeltes mulighet til å delta kan

det være hensiktsmessig å innkalle helsepersonell til en kartleggingssamtale.

Kommunen må følge reglene for taushetsplikt ved innhenting av opplysninger om deltakeren. Det
vises i den forbindelse til introduksjonsloven  §  25 om behandling av personopplysninger og reglene

om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel lll.

Det følger av forarbeidene til introduksjonsloven (Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) punkt 12.8.2.2) at det
ikke har vært hensiktsmessig å detaljregulere hva som skal kartlegges eller hvordan dette skal

gjøres. Dette siden kartleggingsmetodene er ulike og kan endres over tid. Kartleggingen skal også

kunne tilpasses introduksjonsprogrammets individuelle målsetning og lokale forutsetninger.

Kartleggingens omfang og intensitet vil således bero på kommunens skjønn. Tilsynet vil dermed bare

omfatte å kontrollere at kommunen faktisk har gjennomført en kartlegging i samsvar med
introduksjonsloven § 6 første ledd, og ikke en nærmere vurdering av om kartleggingen har vært

forsvarlig/tilstrekkelig grundig. Kommunen må likevel kunne dokumentere en kartlegging av et visst

omfang, for at kravet om kartlegging av opplæringsbehov og av hvilke tiltak deltakeren kan
nyttiggjøre seg, skal være oppfylt. Dette betyr at det vil foreligge et lovbrudd dersom kartleggingen

har vært åpenbart mangelfull.

På bakgrunn av kartleggingen fastsettes deltakerens mål med introduksjonsprogrammet og
opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Deltakerens mål skal fremgå av den individuelle planen.

Deltakerens mål vil være bakgrunnen for valg av hvilke tiltak som skal inngå i programmet og

opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Det skal skilles tydelig mellom de mål som ligger

innenfor rammen av introduksjonsprogrammet, og de som ligger lengre frem i tid. Den individuelle
planen skal angi både hovedmål og delmål. Det skal fremgå av planen hvilken fremdrift som er

forventet for å nå de ulike målene.

Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i
yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet, jf. introduksjonsloven § 1.

Det følger av introduksjonsloven § 4 første ledd at introduksjonsprogrammet tar sikte på å gi:

o Grunnleggende ferdigheter i norsk

o Grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv

o Forberede for deltakelse iyrkeslivet

Videre utdanning kan være en målsetning, all den tid utdanningen kan bidra til senere tilknytning til

arbeidslivet.
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Deltakerens individuelle mål med introduksjonsprogrammet skal være i samsvar med de
ovennevnte siktemålene. Kommunen kan ikke velge å ha færre eller andre mål for programmet enn
de som er fastsatt i § 4 første ledd.

Det følger av forskriften om læreplan i norsk og samfunnskunnskap at den individuelle planen for

opplæringen skal angi mål for opplæringen og antall timer som tildeles. Målene for opplæringen i
norsk og samfunnskunnskap skal fastsettes i samsvar med nivå, kompetansemål og emner som
beskrevet i læreplanen. Disse målene skal fremgå av den individuelle planen.

Gjennom norskopplæringen skal deltakeren kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter

deltakeren istand til å bruke eller bygge videre på sin kompetanse i utdanning eller arbeid. Sluttmål
for norskopplæringen må fastsettes ut fra deltakerens langsiktige mål for arbeid eller utdanning og

målet med introduksjonsprogrammet.

Lovens krav om samarbeid med den enkelte deltaker, innebærer ikke at deltakeren kan stoppe

prosessen med utarbeidelsen av planen. I de tilfeller hvor det er uenighet mellom deltakeren og
kommunen, er det kommunen som treffer beslutning om planens innhold. Kommunens beslutning

må i slike tilfeller bygge på en god begrunnelse og dokumentasjon. For eksempel kan det

gjennomføres tester for å fastslå ferdighetsnivå. Det skal fremgå av den individuelle planen dersom
kommunen og deltakeren er uenig om innholdet og kommunen skal begrunne sin beslutning om

hva som skal inngå i deltakerens program.

Selv om beslutningen om planens innhold ligger til kommunens frie skjønn, vil Fylkesmannen alltid

kunne prøve om avgjørelsen er bygget på riktig faktum, at det ikke er tatt utenforliggende hensyn, at
avgjørelsen ikke er vilkårlig, at det ikke foreligger usaklig forskjellsbehandling og at avgjørelsen ikke

er sterkt urimelig.

7.1.4 Planen skal inneholde programmets start, tidsfaser og en angivelse av tiltakene i
programmet

Den individuelle planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser og en angivelse av
tiltakene i programmet, jf. introduksjonsloven  §  6 annet ledd.

Kommunen skal fastsette programmets varighet individuelt. At introduksjonsloven § 5 angir en

grense på to år innebærer ikke at alle automatisk skal ha et program som varer så lenge. Det er
store variasjoner i nyankomne innvandreres arbeidserfaring og utdanning og det er viktig at

kommunene i størst mulig grad benytter den fleksibiliteten som loven gir for individuell

tilrettelegging, både av programmets lengde og innhold. Vurderingen av varigheten på programmet

skal skje i samsvar med lovens formål og på bakgrunn av deltakerens kvalifiseringsbehov,

forutsetninger og mål.

Hvilke tiltak som skal inngå i introduksjonsprogrammet fremgår av introduksjonsloven § 4 tredje

ledd. Etter denne bestemmelsen skal programmet minst inneholde:

o Norskopplæring

o Samfunnskunnskap

Arbeids- eller utdanningsrettede tiltak
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Alle disse tre obligatoriske innholdselementene skal være med i den individuelle planen. De tre
elementene må ikke være til stede til enhver tid, men alle elementene må være tilstede innenfor
rammen av den enkeltes program  og være med i den individuelle planen. Tilsynet omfatter ikke en
vurdering av programmets innhold utover å kontrollere at de tre obligatoriske innholdselementene
er med i den individuelle planen.

Omfang og intensitet for det enkelte element må kommunen ta en skjønnsmessig avgjørelse av ut
fra kartleggingen av deltakerens behov, forutsetninger og mål med introduksjonsprogrammet.

Opplæringen /norsk og samfunnskunnskap skal være den samme som etter introduksjonsloven §§ 17
og 18. Opplæringen skal gis i samsvar med forskriften om læreplan i norsk og samfunnskunnskap

for voksne innvandrere.

Kommunen skal legge opp introduksjonsprogrammet slik at deltakeren får gjennomført pliktig

opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter § 17 innenfor rammen av programmet. Dette
innebærer at opplæringen i norsk og samfunnskunnskap som inngår i introduksjonsprogrammet
skal ha et slikt omfang at deltakeren faktisk får gjennomført det timeantallet vedkommende har plikt

til. Dette gjelder også i de unntakstilfeller hvor en deltaker ikke oppfyller vilkårene for rett til
opplæring etter § 17, men har rett til Introduksjonsprogram etter § 2. Det skal fremgå av den

individuelle planen hvordan deltakeren skal få gjennomført pliktige timer etter § 17 innenfor
rammen av introduksjonsprogrammet. Det kreves ikke en detaljert timeoversikt, men bare en

angivelse av i hvilken eller i hvilke perioder timene skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for

gjennomføringen.

Norsk og samfunnskunnskap utgjør ett av de bærende elementene i et heltidsprogram og det er
viktig at deltakerne har mulighet til å nå et tilfredsstillende nivå innenfor den fastsatte tid for

introduksjonsprogrammet. Timeantall og forventet progresjon må fastsettes i lys av dette.

Deltakerens bakgrunn, forutsetninger og mål  i  den individuelle planen for introduksjons-
programmet, er avgjørende for hvordan opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal organiseres
og tilrettelegges. Språkpraksis vil for mange deltakere være et egnet tiltak i språkopplæringen.

Språktrening i regi av frivillige og nettbaserte opplæringsprogrammer kan også være gode
supplementer til opplæring i regi av lærer eller som tiltak for å motivere deltaker til å jobbe på

egenhånd med sin egen språklige progresjon.

Arbeids- eller utdanningsrettede tiltak er også et obligatorisk hovedelement i

introduksjonsprogrammet og skal være med i den individuelle planen. Hovedformålet med

introduksjonsprogrammet er å kvalifisere deltakeren for deltakelse i det ordinære

Utdanningssystemet eller yrkeslivet og det er viktig at kommunen har fokus på dette.

Tiltak som forbereder til arbeidslivet, omfatter også oppæring. Deltakere som har lite skolebakgrunn

og svake grunnleggende ferdigheter står ofte langt fra arbeidsmarkedet. Svak utdanningsbakgrunn

kan også føre til at det er vanskelig å oppnå gode nok norskferdigheter til å få jobb. For mange
deltakere vil det derfor være hensiktsmessig å bruke grunnskole og/eller hele eller deler av

videregående opplæring som tiltak  i  introduksjonsprogrammet. For noen voksne kan også

praksisbrevordningen være et egnet opplæringstilbud som et skritt på veien mot fullt fagbrev. Andre

mulige tiltak som forbereder for videre utdanning kan være godkjenning av medbrakt utdanning og
forberedende kurs som trengs for å begynne på universitet eller høyskole.

For mange deltakere vil det være nødvendig med arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Vanlige tiltak er

arbeidstrening, lønnstilskudd, mentor og kvalifisering gjennom opplæringstiltak.
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Det vises i denne forbindelse til Rundskriv Q—27/201 5 om samarbeid mellom kommunen og Arbeids-

og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere og Veileder for Arbeids- og
velferdsetatens samarbeid med de kommunale introduksjonsprogrammene for nyankomne
innvandrere (vedtattjanuar 2017).

Kommunen skal ta initiativ til å inngå en forpliktende samarbeidsavtale mellom kommunen og
Arbeids- og velferdsetaten lokalt om introduksjonsordningen. NAV-kontoret skal vurdere om enhver

ny deltaker er aktuell for hurtigspor og om deltakeren skal registreres i Arena. Dersom det er

hensiktsmessig skal NAV ved inngangen av programløpet bidra til å utarbeide den individuelle
planen og samarbeide faglig med kommunens programrådgiver. For kommunens og NAVs øvrige
ansvar i denne forbindelse vises det til rundskrivet og veilederen.

Det er mulig å legge ulike former for lønnet arbeid inn som en del av introduksjonsprogrammet.

Dette gir en viktig forberedelse til å delta i arbeidslivet og en tilpasning mot rollen som ansatt og
lønnsmottaker etter fullført program. Arbeidsgivere kan også legge til rette for praktisk
språkopplæring og yrkesrettet kvalifisering gjennom arbeidspraksis.

Kommunen bør gi tilbud om arbeidsrettet rådgivning til programdeltakere. Dette kan blant annet

gjøres iform av karriereveiledning eller gjennom å etablere en mentorordning.

Det skal fremgå av den individuelle planen når tiltakene skal gjennomføres (tidsfaser) og hvem som

har ansvaret for å gjennomføre tiltakene (ansvarsforhold). Dette gjelder både for de tre obligatoriske
innholdselementene og eventuelle andre tiltak kommunen, i samarbeid med deltakeren, velger å ta
med.

Det bør i den individuelle planen angis hvem som er deltakerens kontaktperson.

7.1.5 Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i

deltakerens livssituasjon
Oppfølging av den enkelte deltaker er en forutsetning i  arbeidet med å utforme og gjennomføre den

individuelle planen. Hovedmålet med oppfølgingen er at deltakeren skal få realisert målene i sin
individuelle plan og raskest mulig komme i ordinært arbeid eller utdanning. Kommunen har ansvar

for å følge opp deltakeren, påse at den individuelle planen følges og revideres ved behov og at det
ikke oppstår dødtid mellom de ulike kvalifiseringstiltakene i introduksjonsprogrammet.

Oppfølging er også et middel for å sikre at deltakeren får mulighet til å medvirke i planleggingen,

gjennomføringen og revideringen av planen sin. Regelmessig oppfølging gjør at eventuelle

problemer som oppstår underveis i kvalifiseringsløpet, fanges opp på et tidlig tidspunkt. Tett

oppfølging kan også bidra til at fravær reduseres.

Det følger av lovens forarbeider at den individuelle planen skal være et verktøy for utarbeiding og

tilpasning av et treffsikkert program. Nyankomne innvandrere vil ha ulike forutsetninger for
kvalifisering, og ulik kunnskap om opplærings- og arbeidsmuligheter i Norge. For noen kan det være

vanskelig å sette gode og realistiske mål for den grunnleggende kvalifiseringen kort tid etter

bosetting. Både kommunen og den enkelte deltaker vil etter en tid opparbeide seg kunnskap,

forståelse og innblikk i hvordan kvalifiseringen forløper. På bakgrunn av dette og en vurdering av
progresjonen i programmet og eventuelle endringer i deltakerens livssituasjon, kan det oppstå
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behov for å korrigere eller endre den individuelle planen. Det kan bli nødvendig å justere planen

både med hensyn til mål og innhold (tiltak).

introduksjonsloven § 6 fjerde ledd stiller krav om at den individuelle planen skal tas opp til ny

vurdering med [evne mellomrom.

«Jevne mellomrom» innebærer at planen skal tas opp til ny vurdering minst en gang i halvåret. Dette

sikrer at kommunen får oversikt over at fremdriften er som den skal, og at tiltakene og målene er

realistiske og fremdeles aktuelle.

For opplæringen i norsk og samfunnskunnskap flger det av forskriften om læreplan i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere i kapittelet «Kartlegging ved inntak» at: «Det er viktig at

det blir gjennomførtjevnlige samtaler med deltakeren om hvor vedkommende står i forhold til den
individuelle planen. På bakgrunn av disse samtalene kan planen eventuelt revideres, jf. § 6i
introduksjonsloven.»

For deltakere som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap som en del av introduksjons-

programmet, skal den individuelle planen for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap som nevnt

inngå som en del av den individuelle planen for hele programmet. Minstekravet om minst en

vurdering i halvåret skal også gjelde punktene i den individuelle planen for opplæringen i norsk og
samfunnskunnskap. Hvis vurderingen av planen for introduksjonsprogrammet ikke også særskilt

omfatter en vurdering av målene og tiltakene for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, skal

den individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap også revideres minst en gang
hvert halvå r.

I tillegg til at planen skal vurderes med jevne mellomrom, skal den også tas opp til ny vurdering ved
vesentlig endring i deltakerens livssituasjon, jf. introduksjonsloven § 6 fjerde ledd. Slike endringer kan

for eksempel være sykdom, svangerskap eller familieinnvandring som i en periode kan forsinke
fremdriften eller kreve ekstra innsats fra programdeltakeren.

Kommunen må kunne dokumentere at den individuelle planen tas opp til ny vurdering med jevne

mellomrom og ved vesentlig endring i deltakerens livssituasjon. Dette kan for eksempel gjøres ved

journalnotater/referater fra oppfølgingssamtaler med deltakeren og at tidspunkt for gjennomførte
vurderinger/endringer føres på den individuelle planen.

7.1.6 Vesentlige endringer i den individuelle planen skal fastsettes ved enkeltvedtak

Revidering av den individuelle planen er i utgangspunktet ikke et enkeltvedtak. Mindre tilpasninger
underveis skal ikke ses på som et nytt enkeltvedtak.

Dersom revideringen fører til vesentlige endringer av planens innhold, skal avgjørelsen regnes som et

nytt enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, jf. introduksjonsloven § 21 annet ledd bokstav b.

Hva som er en vesentlig endring må avgjøres etter en konkret vurdering. Endringens omfang og

betydningen for den enkelte deltaker er relevante momenter i denne vurderingen. Hva som er
vesentlige endringer kan relateres både til målene i planen og til innholdet i programmet.

Forvaltningslovens særregler for enkeltvedtak som nevnt i kapittel 2.2 ovenfor, må følges når det

gjøres vesentlige endringer i den individuelle planen (skriftlighet, begrunnelse og underretning med
informasjon om klageadgang).
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Deltakeren skal varsles og få anledning til å uttale seg før det gjøres vesentlige endringer, jf.

forvaltningsloven § 16.

At vesentlige endringer i planen skal fastsettes ved enkeltvedtak, betyr at deltakeren vil kunne
påklage endringene til fylkesmannen, jf. introduksjonsloven § 22 og forvaltningsloven § 28.

7.1.7  Generelt om "helårlig og full tid”
introduksjonsloven § 4 annet ledd fastslår at introduksjonsprogrammet skal være ”helårlig og på full

tid".

Hovedmålsettingen med introduksjonsprogrammet er å legge til rette for rask deltakelse i

arbeidslivet og dermed økonomisk selvstendighet. Dette enten ved direkte overgang til arbeid eller

via videre utdanning. Det vises til introduksjonslovens formålsbestemmelse i § 1 og til forarbeidene
til loven, Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) punkt 12.4.

lntroduksjonsprogrammet skal være utformet slik at det gir en mest mulig effektiv kvalifisering. Det

skal derfor gis et helhetlig tilbud i en avgrenset periode. Siden hovedmålsettingen med
introduksjonsprogrammet er deltakelse i arbeidslivet, er omfanget av programmet lagt opp slik at

det gjenspeiler arbeidslivet og har en ramme som samsvarer med dette. Reglene for
introduksjonsprogrammet følger derfor arbeidslivets regler for ferie og arbeidstid.

Deltakelsen i introduksjonsprogrammet skal være på fulltid. Det er ikke anledning til å delta på deltid

eller at programmet opptrappes etter hvert slik at det til slutt blir på fulltid. En deltidsdeltakelse

bryter med forutsetningen om effektiv kvalifisering og vil skape et behov for supplerende sosialhjelp.
Et av hovedpoengene med ordningen, nemlig at den skal være et alternativ til sosialhjelp, ville

dermed bortfalle. Deltakelse i fulltidsprogram er derfor en forutsetning for å få rett til hele
introduksjonsstønaden, jf. introduksjonsloven §§ 8 og 10.

Introduksjonsprogrammet skal tilpasses den enkeltes behov. Dersom en deltaker får problemer

med å delta på fulltid, må kommunen vurdere åjustere innholdet i den individuelle planen eller
justere målene i planen slik at deltakeren får mulighet til å delta på fulltid, jf. introduksjonsloven § 6.

For deltakere med helseutfordringer kan terapi/behandling eller andre helserelaterte aktiviteter som

kan bidra til å nå programmets mål, legges inn som en del av programmet etter en individuell

vurdering. Forutsetningen er at deltakeren kan delta på fulltid og at innholdet i programmet er i

samsvar med lovens krav om at det skal inneholde både opplæring i norsk og samfunnskunnskap og
tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet, jf. introduksjonsloven § 4

tredje ledd.

Ved behov er det anledning til å gi permisjon fra programmet. Reglene for fravær og permisjon

reguleres i forskrift av 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres

deltakelse i introduksjonsordning (heretter forskrift om fravær og permisjon). Rettigheter og plikter

ved fravær og permisjoner er ikke omfattet av tilsynstemaet helårlig og fulltid, og vil således ikke
være en del av tilsynet.

Personer som overhodet ikke har mulighet til å delta på fulltid, eller som uansett ikke vil bli i stand til

å delta i arbeidslivet, bør ikke tilbys Introduksjonsprogram. Her bør kommunen heller tilby annen
kvalifisering eller andre tiltak uten å knytte det opp til introduksjonsloven.
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For deltakere med omsorgsansvar for barn, bør kommunen tilby barnetilsynsordninger slik at de får
mulighet til å delta på fulltid, jf. forarbeidene til introduksjonsloven,
Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) punkt 12.4, og rundskriv Q-20/2012. Personer med rett og plikt til

introduksjonsprogram bør være en prioritert gruppe både for barnehageplass og for mulighet til
redusert foreldrebetaling. Denne gruppen representerer en stor gruppe innvandrere som staten og
kommunene har et særskilt integreringsansvar for. Dersom intensjonen med

introduksjonsprogrammet skal nås, må kommunene sikre barnehageplass og SFO-plass til barna i
disse familiene.

Ved tolkningsspørsmål vedrørende om kommunen tilbyr et introduksjonsprogram som er helårlig og

på fulltid, skal det ses hen til hva som er hensikten med og målsettingen med
introduksjonsprogrammet,jf. formålsbestemmelsen i lovens § 1. Siden programmet skal gjenspeile

arbeidslivet, vil også arbeidsmiljølovens bestemmelser og praksis i arbeidslivet, herunder
kommunens praksis for sine ansatte, kunne være veiledende.

7.1.8 Hva regnes som helårlig?

At introduksjonsprogrammet skal være helårlig betyr at det følger arbeidslivets regler for ferie. l

forskriften om fravær og permisjon § 6-2 fremgår det at programdeltakerne skal ha ferie i opptil 25
virkedager for hvert kalenderår. Deltakerne skal dermed ha fem uker ferie. Dette tilsvarer

ferielovens alminnelige ferietid, og betyr at introduksjons-programmet skal være 47 uker i året.

Deltakerne har i tillegg rett til fri på alle årets bevegelige hellig- og fridager. Forskriften om fravær og

permisjon § 6-1 første ledd opplister hvilke dager dette gjelder. Deltakere som ikke hører til Den
norske kirke har også rett til fri i opptil to virkedager for hvert kalenderår i forbindelse med feiring
eller markering av religiøse høytider, jf. forskriften om fravær og permisjon § 6-1 annet ledd.

Det er kommunen som bestemmer når feriedagene skal avvikles. Kommunen kan gi alle
sammenhengende ferie i fem uker, eller gi noen dager til høstferie, vinterferie, juleferie og

påskeferie og det resterende om sommeren. Kommunen kan fastsette regler om ferieavvikling i et
feriereglement. Kommunens organisering av ferie skal være tydelig, forutsigbar og lik for alle

deltakerne. Kommunen må sørge for at feriereglementet/kommunens praksis for ferie
kommuniseres til deltakerne. Det er ikke adgang til å ha aktiviteter i planlagt ferietid, og dermed

opparbeide seg fleksible rettigheter som kan tas ut på et senere tidspunkt.

Dersom deler av innholdet i introduksjonsprogrammet er lagt til skolesektoren, må kommunen

sørge for aktiviteter i skolens ferier slik at deltakerne får et helårlig program. Kommunen kan i

skolens ferier tilby for eksempel opplæring i samfunnskunnskap, arbeidspraksis, ulike kurs eller

andre tiltak som forbereder til arbeidslivet.

7.1.9 Hva regnes som fulltid?
At introduksjonsprogrammet skal være på fulltid betyr at det skal være et heldagsprogram i samsvar

med arbeidslivets normalregler for arbeidstid. Programtiden skal derfor ha en ytre ramme på 37,5
timer per uke.

Programtiden skal fremgå av en ukeplan/timeplan eller annen fremstilling som sikrer planmessighet
og forutsigbarhet for deltakeren. Denne oversikten bør vedlegges den individuelle planen.

Med programtid menes den tiden som fremgår av en timeplan eller ukeplan for den enkelte deltaker.

Dette er tid som er underlagt faste rammer og kommunens oppfølging eller kontroll av at aktiviteten
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som inngår faktisk skjer eller er oppfylt. Tid til egenstudier kan kun være en del av programtiden

dersom dette gis etter avtale mellom kommunen og den enkelte deltaker, kommunen kan

kontrollere oppmøte og ved at kommunen følger opp at deltaker har gjennomført de oppgavene
som etter avtalen skulle gjennomføres.

Kommunen skal registrere deltakelse og fravær i Nasjonalt introduksjonsregister (NlR) i samsvar
med forskrift av 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og
opplæring i norsk og samfunnskunnskap (NIR-forskriften).

lntroduksjonsloven  §  17 første ledd gir de som er i målgruppen rett og/eller plikt til 600 timer

opplæringi norsk og samfunnskunnskap. Etter lovens § 18 annet ledd kan de med rett til opplæringi
tillegg få norskopplæring innenfor rammen av 2 400 timer.

Lovgivers intensjon og forvaltningspraksis tilsier at en undervisningstime etter disse bestemmelsene
skal være på 45 minutter. Dette vil også gjelde deltakere i introduksjonsprogram som har opplæring
i norsk og samfunnskunnskap etter de nevnte bestemmelsene som en del av programmet.

Uavhengig av om deltakeren har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter §§ 17 og 18,

skal introduksjons-programmet etter § 4 tredje ledd inneholde norskopplæring og

samfunnskunnskap dersom deltaker har behov for dette for å bli grunnleggende kvalifisert.

Innholdet i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er regulert i forskrift av 19. april 2012 nr. 358
om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All unden/isning som gis etter

lntroduksjonsloven §§ 4, 17 og 18, og i samsvar med denne læreplanen, skal regnes i

undervisningstimer à 45 minutter.

Opplæringi norsk og samfunnskunnskap, vil i likhet med andre typer undervisning, normalt

forutsette innsats fra deltaker utover programtiden. I samsvar med forarbeidene til loven, Ot.prp. nr.
28 (2002-2003) punkt 12.4, skal deltakere som har opplæringstiltak som krever forberedelser og

etterarbeid få anledning til å gjøre dette innenfor rammen av en fulltidsuke.

Tid til forarbeid og etterarbeid, samt pauser mellom opplæringsøktene, skal derfor beregnes
automatisk i programtiden ved at en undervisningstime på 45 minutter skal telle som 75 minutter.

Ved at den automatiske beregningen av tid til egenaktivitet er knyttet opp mot hver

undervisningstime, blir tiden til egenaktivitet gradert ut fra hvor mye undervisning
introduksjonsprogrammet inneholder. Dette medfører at deltakeren i perioder med mye

undervisning vil få mer tid til egenaktivitet enn  i  perioder med mindre undervisning. Dette ivaretar

den graderingen forarbeidene til lntroduksjonsloven, Ot.prp. nr. 28

(2002-2003) punkt 12.4, gir anvisning på.

Kommunen står fritt til å organisere pauser mellom opplæringsøktene, forutsatt likebehandling og

forutberegnelighet for deltakerne. Når og hvor lenge det skal være pauser må avgjøres på bakgrunn

av en pedagogisk vurdering. Det er ikke adgang til å slå sammen alle undervisningstimene ved å
legge pausene til slutten av dagen, for å oppnå en kortere dag.

Ved at det forutsettes at opplæringen inkluderer egeninnsats utover selve undervisningen, og dette

automatisk regnes med i tiden for hver undervisningstime, vil ikke kommunen ha plikt til å
kontrollere at egenaktiviteten gjennomføres. l samsvar med vanlig praksis i

undervisningssammenheng vil det være opp til kommunen/lærer å vurdere om det skal kontrolleres
at hjemmeoppgaver er gjort, gjennomføres tester/prøver for å kontrollere at lekser er lest osv.
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Introduksjonsprogrammet kan også bestå av grunnskoleopplæring eller enkeltfag i videregående

opplæring etter opplæringsloven. Slik opplæring vil stille krav til egenaktivitet i form av for- og
etterarbeid. Etter at kunnskapsløftet ble innført i 2006 skal timetallet for opplæring etter
opplæringsloven fastsettes som enheter på 60 minutter som kan organiseres i bolker av ulik lengde

og inkludere pauser, jf. rundskriv
Udir 01-2012. I introduksjonslovens sammenheng skal likevel hver 45 minutter med undervisning
etter opplæringsloven telle som 75 minutter når fulltidskravet for introduksjonsprogrammet skal

beregnes. På denne måten blir tid til egenaktivitet og pauser mellom opplæringsøktene automatisk
beregnet i programtiden.

Det er kun for opplæring i norsk og samfunnskunnskap som gis etter introduksjonsloven i samsvar
med forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og opplæring som

gis etter opplæringsloven, at en undervisningstime på 45 minutter skal telle som 75 minutter.
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap vil også omfatte språkpraksis som gis som en del av

undervisningen i samsvar med forskriften om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere.

For alle andre tiltak i introduksjonsprogrammet skal hver time telle som 60 minutter. Dette vil for

eksempel gjelde for arbeidspraksis, ulike andre arbeidsrettede tiltak, forskjellige typer kurs, ordinært

arbeid som en del av programmet, samt eventuell undervisning som ikke gis etter

introduksjonsloven og læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere eller
opplæringsloven. Programtiden kan her inkludere pauser, forutsatt forutberegnelighet og

likebehandling for deltakerne. Kommunen må i denne sammenheng legge sin praksis til grunn som
ellers i arbeidslivet. Det kan ikke gis flere eller lengre pauser enn det som er vanlig i arbeidslivet og

den praksis kommunen har for sine ansatte.

Beregnet ved at en undervisningstime på 45 minutter teller 75 minutter og at 60 minutter med
andre introtiltak teller som 60 minutter, skal introduksjonsprogrammet til sammen være på 37,5

timer per uke.

Det er ikke mulighet til å gå ut over makstimetallet per uke for å gjøre unna programmet på kortere
tid. Dersom kommunen ønsker å etablere en struktur med lengre programtid i en periode for å

opparbeide tid til avspasering på inneklemte feriedager eller til høstferie, juleferie, vinterferie eller

påskeferie, forutsetter det at deltaker samtykker i dette. Dersom en deltaker ikke har mulighet til å

opparbeide seg tid til avspasering på denne måten, for eksempel på grunn av omsorgsansvar, kan

kommunen ikke pålegge vedkommende å delta i en slik ordning.

Det er rom for fleksibilitet i lengden på den enkelte virkedag. lntroduksjonsregelverket sier ikke noe

om hvor lange dager deltakerne maksimalt kan ha. Det er arbeidslivets regler som ligger til grunn for
introduksjonsprogrammet. Arbeidsmiljøloven § 'l0-4 om at den alminnelige arbeidstid ikke må

overstige ni timer i løpet av 24 timer, samt normalarbeidstiden i henhold til kommunens tariffavtale
for sine ansatte, vil derfor legge føringer for lengden per dag.

Arbeid kan inngå som en del av programtiden hvis deltaker ønsker det og kommunen mener
arbeidet er relevant i forhold til deltakerens individuelle plan. Kommunen bør legge til rette for et

fleksibelt kvalifiseringstilbud ved at for eksempel aktiviteter eller praksis (arbeidspraksis eller

språkpraksis) på kveldstid regnes inn i programtiden dersom deltakeren selv ønsker dette. Arbeid i
helger og på fritid i tillegg til ordinær programtid må regnes som en aktivitet utenom programmet.



% Side: 32/32

Nedenfor følger redegjørelser for enkelte særskilte problemstillinger knyttet til fulltidskravet:

Kan reisetiden til og fra introtiltak medregnes  i  programtiden?
Den tiden det tar å reise fra hjemmet og til det stedet hvor aktiviteter eller tiltak som inngår i
introduksjonsprogrammet skal gjennomføres (reisetiden), skal ikke regnes med i programtiden.
Dette ville føre til at deltakere i kommuner med lange reiseavstander får et dårligere tilbud enn

deltakere i andre kommuner, og vil ikke være i tråd med lovens formål. Dette er også i samsvar med
vanlig praksis i arbeidslivet, hvor reisetid til og fra arbeid ikke regnes med som en del av

arbeidstiden.

Tid til å flytte seg fra ett tiltak til et annet i løpet av en dag kan likevel medregnes i programtiden.

Kan detgis Studiedager som en del av programtiden?

Programtiden skal være underlagt kommunens oppfølging eller kontroll av at aktiviteten som inngår
faktisk skjer eller er oppfylt. Studiedager med ren egenaktivitet kan derfor ikke gis som en del av

programtiden. Studiedager kan likevel være en del av programtiden dersom det gis etter avtale
mellom kommunen og den enkelte deltaker, kommunen kan kontrollere oppmøte, for eksempel ved

at studiedagen gjennomføres på skolen, og ved at kommunen følger opp at deltakerne har

gjennomført de oppgavene som etter avtale skulle utføres på studiedagen.

Hva er programtiden på julaften og nyttårsaften?

Forskriften om fravær og permisjon § 6-1 første ledd angir hvilke dager som skal anses som helge-
og høytidsdager for deltakere i introduksjonsprogrammet. julaften og nyttårsaften er ikke nevnt

særskilt som fridager. Dersom kommunen ønsker å gi deltakerne fri julaften og nyttårsaften er

utgangspunktet at dette vil telle med som feriedager etter forskriften § 6-2.

Kommunen kan likevel, på samme måte som for sine ansatte, beslutte at deltakerne skal få fri

julaften og nyttårsaften, uten at dette skal telle som feriedager. Dette inngår i kommunens
styringsrett. En slik beslutning må i tilfelle være tydelig kommunisert og praktiseres likt for alle
deltakerne. Dette vil innebære at regelverket kan praktiseres ulikt fra kommune til kommune, men

slik er det også i arbeidslivet. Variasjoner mellom kommunene vil her være en læring for variasjoner

som deltakerne vil møte senere i arbeidslivet.

Dersom kommunen ikke har fattet noen beslutning som nevnt ovenfor, må det legges til grunn at

julaften og nyttårsaften er ordinære dager, men med den begrensning at programtiden ikke skal

vare utover klokken 15.00julaften og utover klokken

18.00 nyttårsaften, jf. arbeidsmiljøloven § 10-10.

Også her kan kommunen likevel beslutte at programtiden skal være den samme som arbeidstiden

for de ansatte i kommunen, for eksempel med redusert arbeidstid til klokken 14.00julaften og

klokken 12.00 nyttårsaften.

Kommunens regler for ferie og fridager skal være forutsigbar og kommunisert til deltakerne.

Kommunen bør derfor fastsette regler om dette i et reglement. Et slikt reglement bør inneholde

beskrivelser av hvilke dager som i den aktuelle kommunen skal være ferie- og fridager, og hva som
er programtiden påjulaften og nyttårsaften dersom dette ikke er å anse som ferie- eller fridager.
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Jonaslia 12 
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Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 60/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/626-4 2938/2019 03075739244 18.11.2019 

Oppsigelse av stilling i 62,5 % i TU 

Saksutredning:  
Viser til oppsigelse datert 01.07.19 der du sier opp din stilling i TU med virkning fra 01.10.19. 
Ut over gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder har vi ingen innvendinger til dette. Vi gjør derfor 
slikt 
Vedtak:  
Oppsigelsen innvilges med virkning fra 01.10.19.  
Restferien avvikles i oppsigelsestiden.  
Feriepenger opptjent inneværende år utbetales i juni 2020.  
Vi vil benytte anledningen til å takke deg for den tiden du har arbeidet hos oss og vi ønsker deg 
lykke til videre som pensjonist.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Kontorsjef 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi til Unni E, Marianne S, Rolf Bjarne J, Jim H, Lillian K S og Tom Hugo P. 
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 83/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/47-6 2339/2019 600 15.09.2019 

 

1943/31/87 Vedtak søknad om utslippstillatelse 

 
Saksopplysninger: 
Green Rock AS søker på vegne av tiltakshaver Lena Johansen, om utslippstillatelse. Dette på 
eiendommen 31/87 i Kjækan. Det søkes om etablering av Green Rock IISI Avløpsrenseanlegg, 
med utslipp til sjø. Det skal bygges en fritidsbolig på eiendommen 
 
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtaket 
 
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.  
 
Vurderinger: 
Kvænangen kommune kan ikke se å ha mottatt dokumentasjon på at tiltaket er nabovarslet. PBL 
§ 21-3 og SAK 10 § 5-2 Det er bare krysset av på blanketten, på at dette er sendt naboer. I dette 
tilfellet så skulle eiere av 31/17, være varslet. 
 
Det er ikke framkommet i søknaden at anlegget vil komme i konflikt med drikkevannskilder,  
eller andre interesser.  
 
Forholdene på stedet vurderes slik at et renseanlegg som beskrevet, med utslipp til sjø, kan 
etableres og drives etter kravene i Forurensnings- forskriftens §§ 12-7 til 12-13. 
 
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og  
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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. Området rundt 
Lillestraumen er et viktig beiteområde for sjøfugl. Den samla belastninga vil likevel ikke 
påvirkes i vesentlig grad. 
 
Kultur- og fornminner:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (Askeladden.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). 
 
Vedtak: 
  

 Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1, gis Lene Johannesen tillatelse til 
etablering av omsøkte avløpsanlegg på eiendommen 31/87 i Kjækan  

 
 Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Lene Johannesen utslippstillatelse for 

svartvann på eiendom eiendommen 31/87 i Kjækan 
 

 Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensnings- forskriftens §§ 12-7 
til 12-13.  
 

 Forurensningsforskriften §§12-13 setter krav til at alle mindre avløpsrenseanlegg 
skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig 
yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. 

 
 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. 

  
 Søknad om ferdigattest sendes kommunen når arbeidet er utført 

 
Merknad.  
Det er ikke søkt om byggetillatelse for fritidsboligen, en utslippstillatelse er ikke garanti for 
en slik tillatelse.  
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Forbehold 
Tiltaket må være nabovarslet før en eventuell byggetillatelse til fritidsbolig, vil bli gitt. Kan 
varsles sammen med søknaden om bygging av fritidsbolig 
 
 
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: 
Lena Johansen Reistadstien 9 9513 Alta 
RØR OG BAD AS Gakoriveien 17 9512 ALTA 

 

mailto:Jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
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Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 84/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/155-7 2340/2019 600 15.09.2019 

 

1943/29/10. Vedtak søknad om byggetillatelse 

 
Saksopplysninger: 
Byggmester Reidar Mathisen søker på vegne av tiltakshaver Ove Larsen, om tillatelse til 
oppføring av garasje. Dette på eiendommen 29/10 i Kjøllefjord. Garasjen har et BYA på 150m². 
Larsen søker som selvbygger på garasjen.  
 
I den forbindelse søkes det også om dispensasjon i fra bestemmelsene i kommunens arealplan/ 
LNFR-område Det må innvilges dispensasjon før byggetillatelse kan innvilges.  
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtak 
 
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. Larsen synligjør kompetanse som 
selvbygger i ansvarsområde tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. 
  
Byggegrunn/miljøforhold:  
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i ihht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 
fra karttjenestene NGU/løsmassekart (www.ngu.no). Området er bestående av tykk havavsetning. 
I følge NVE sitt skredatlas er ikke området definert som aksomhetsområde for stein- snø- jord 
eller flomskred. Tiltaket er ikke for varig opphold 
 

http://www.ngu.no/
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Planstatus/dispensasjoner: 
Søknader om tiltak i LNFR-områder skal behandles i samsvar med retningslinjene. 
Dispensasjoner krever grunngitt søknad jf. PBL. §19-1. 
 
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. 
Søknaden om dispensasjon gjelder også arealbegrensningen på 100m. Behov for 150m² 
begrunnes med trygg lagring for biler og utstyr. 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:  
Jmf. PBL § 27-4, skal eiendommen være sikret lovlig adkomst. Dette foreligger og tiltaket vil 
ikke gi noen endringer her. 
  
Vannforsyning og avløp:  
Det framkommer av søknaden at garasjen ikke skal tilsluttes vannforsyning. Dette har 
tiltakshaver også gitt muntlig beskjed om. Skal det i ettertid legges inn vann, så må det først 
foreligge en utslippstillatelse.  
 
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.  
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. 
 
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 Naturmangfoldsloven, 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 (tromsatlas.no). Det omsøkte tiltaket ligger i 
område registrert som sommerbeite.  Det er ikke registrert trekklei eller gjerder og anlegg. 
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Omsøkt tiltak ligger på opparbeidet tomt. Det er i bebygd område. Reindriften anses ikke å få 
endrede forutsetninger, på grunn av tiltaket 
 
Kultur- og fornminner:  
I følge www.kulturminnesok.no  er det ikke registrert kulturminner innenfor tomten eller i 100 m 
radius fra omsøkte området.   
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 bygningsloven § 20-1 og SAK 10 KAP 3, gis Ove Larsen 

byggetillatelse for oppføring av garasje på eiendommen 1943/29/10 
 

 Med hjemmel i Byggesaksforskriftens (SAK.10) § 6 - 8 og PBL § 20-1, gis Ove 
Larsen ansvarsrett som selvbygger på egen garasje 

  
 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra 

planbestemmelsene for LNFR-områder, i Kommuneplanens arealdel. Dette for 
etablering av garasje på eiendommen 1943/29/10. 
  

 
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.  
 

http://www.kulturminnesok.no/
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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 
 
 
Det vil tilkomme et samlet saksbehandlingsgebyr pålydende 7100,- 
 
 
 
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: 
Ove Larsen Kvænangsbotnveien 172 9162 Sørstraumen 

 

mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
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Robert Robertsen 
Duevegen 47 
9015  Tromsø 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 40/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-162 2930/2019 K01 15.11.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- gnr/bnr 
45/4- Robert Robertsen 

 
Saksopplysninger:  
 
 
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr 45/4 i Kvænangen (Valan) og til 
hurtigbåtkaia på Valan. Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom 
Oksfjord og eiendommene på Meiland og Valan.Det søkes om annet startpunkt (Bærsletta 7). 
Boligen eies av søker. Det søkes også om transport av ved fra skogen på samme eiendom.  
 
Omsøkte traseer og eiendom for vedhenting er vist i kartet. 
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Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5  
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til hytteeier for 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet 
bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier. 
Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens 
nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 
hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c; alminnelig persontransport kan ikke tillates. Når det er 
gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, 
når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er at passasjertransporten ikke må 
medføre ekstra kjøring. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
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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). 
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes bare to dokument for hver hytte.   
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 brukere per hytte på Meiland og 
Valan.  
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. 
Søker må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres, og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. 
Kvænangen kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere 
i Meilandsområdet om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med 
grunneier. Unntak for dette gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger 
innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 

Vurdering 
 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. Derfor gir 
kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og transport etter en fast 
trase mot Meiland og Valan. Dersom det ikke medfører ekstra turer så er det tillatt å ha med 
personer i forbindelse med slik transport På grunn av avstanden så er det vanskelig å dekke dette 
transportbehovet på annen måte.  
 
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er streng 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
 
Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år. Det bør derfor ikke gis tillatelse lenger enn 
til utgangen av 2023-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
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bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
 
Vurderinger: 
 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5c gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig i Valan  
på gnr/bnr 45/4 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 45/4 til fritidsbolig på Eiendommen er 
markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

45/4. Startsted ved Bærsletta 7. Traseene fremgår av kartet i 
saksutredningen. 
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Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 45/4 som fremgår av 
kartet i saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 
benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Robert Robertsen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder 
ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den 

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne). 

 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 
utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 
ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 
nettsiden Varsom.no.  
 
 
 
 
 
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. 
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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 Kommune    
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 

Arild Torbergsen 
St. Hanshaugen 11 
9180  Skjervøy 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 42/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-164 2933/2019 K01 15.11.2019 

 

Søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter for transport til hytte-
gnr/bnr/fnr 46/11/1- Arild Torbergsen 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord i Nordreisa kommune til privat hytte på gnr/bnr/fnr 46/11/1 i Kvænangen (Meiland) og i 
tilfelle dårlig vær på fjellet til hurtigbåtkaia på Valan. Det søkes også om tillatelse til transport av ved 
fra eiendommen gnr/bnr 46/11.  
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen. 
Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av 
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å 
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon 
til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c. Alminnelig persontransport kan 
ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er 
at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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.  
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Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
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). 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Kvænangen 
kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området 
om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med grunneier. Unntak for dette 
gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes maksimalt to dokument for hver 
hytte. 
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 snøscootere per hytte på Meiland 
og Valan. 
 
 
 
Vurderinger: 
 
Avstanden fra Oksfjord til Meiland er mer enn 10 kilometer og terrenget er relativt krevende. Det 
er værhardt og vanskelig å benytte båt om vinteren. Derfor gir kommunen normalt tillatelser til 
hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen 
kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 skutere pr registrerte hytte. 
 
Kommunen har også tidligere innvilget i søknaden at man i nødstilfeller, ved dårlig vær ol, at 
man ikke kommer seg over fjellet kan kjøre til Valan for å ta båten. For å oppfylle forskriftens krav 
om at ferdselen skal begrenses til et minimum så settes det krav om at den alternative ruta bare skal 
brukes i nødstilfeller og ikke til vanlig persontransport eller for å kjøre på besøk til noen i Valan. 
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
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som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år. Det kan derfor gis tillatelse til utgangen av 
2023-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig på 
gnr/bnr 46/11/1.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav e gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i forbindelse med hogst på 
eiendommen gnr/bnr 46/11. 
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Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr/fnr 

46/11/1. Trase fremgår av kartet. Alternativ rute fra hurtigbåtkaien på 
Valan til samme eiendom kan benyttes i nødstilfeller dersom det er dårlig vær. 

 
Vedhogst: Den aktuelle teigen fremgår av kartet.  

-Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 45/4 som fremgår av kartet i 
saksutredningen.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 
benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke tillatt. 

  
Personer: Tillatelsen gjelder: 

Arild Torbergsen 
Kristina Torbergsen  
Kamilla Torbergsen  
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Kim Mundheim 
Type 
kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy. 
Vedtaket sendes ut i to eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av 
den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig. 

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023. Den gjelder ikke i 
perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
 
 
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 Kommune    
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 

Raimond André Thomassen 
Bærsletta 7 
9158  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 43/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-165 2934/2019 K01 15.11.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytter- 
gnr/bnr 44/19 og 44/26- Raimond Thomassen 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere bagasje og utstyr fra 
Oksfjord (Nordreisa) til private fritidsboliger på gnr/bnr 44/26 og 44/19 i Kvænangen. Startsted 
Bærsletta 7. Det søkes også om transport av ved fra skogen på eiendommene gnr/bnr 44/19 og 
44/26 til fritidsboligene der ute.  
 
 Det søkes om 4-årig tillatelse.  
 
Søknaden er omfattet av motorferdselforskriftens § 5 som er delegert til administrasjonen. 
Bestemmelsen angir en del formål der det vil være forholdsvis kurant å få tillatelse til bruk av 
snøscooter. Dersom søkeren oppfyller vilkårene i bestemmelsen, er det opp til kommunen å 
vurdere behovet for transporten opp mot mulige skader og ulemper, og etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering avgjøre søknaden. 
 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c  
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis tillatelse for bruk av snøscooter til 
hytteeier for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km 
fra brøytet bilveg, og det i området ikke er mulighet for leiekjøring. Det kan kun gis dispensasjon 
til hytteeier. Rundskrivet til motorferdselloven sier at begrepet hytteeier må her anses å omfatte 
også eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Det er bare transport av bagasje og utstyr 
mellom bilveg og hytte som kan tillates etter forskriftens § 5 c. Alminnelig persontransport kan 
ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, må det imidlertid være 
adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med bagasjen. Forutsetningen er 
at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e 
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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.  
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje etter 
angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under transporten. 
Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
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). 
 
Motorisert ferdsel i utmark inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker 
må innhente grunneiers tillatelse før det kjøres og er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Kvænangen 
kommune ønsker å understreke dette kravet da det er kommet innspill fra grunneiere i området 
om at mye av den motoriserte ferdselen som pågår ikke er klarert med grunneier. Unntak for dette 
gjelder den delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. 
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne.  
 
I teknisk utvalgssak 6/2003 ble det, i en generell diskusjon omkring motorferdselloven, vedtatt 
at man kunne gi inntil 2 dispensasjoner pr registrerte hytte for transport av bagasje og utstyr. Dette 
har blitt praktisert som to scootere om gangen og ikke avgrenset til to personer. Sjåføren av den 
aktuelle snøscooteren må ha med originaldokumentet. Det utsendes maksimalt to dokument for hver 
hytte. 
 
Det er etablert en fast trase som benyttes i forbindelse med transport mellom Oksfjord og 
eiendommene på Meiland og Valan. Søknaden omfatter kjøring både i Kvænangen og Nordreisa. §5 
saker behandles av Kvænangen kommune etter avtale for inntil 2 snøscootere per hytte på Meiland 
og Valan. 
 
 
 
Vurderinger: 
 
Avstanden fra Oksfjord til Valan er mer enn 20 kilometer og terrenget er relativt krevende. 
Derfor gir kommunen normalt tillatelser til hytteeier for å transportere bagasje og utstyr etter en 
fast trase mot Meiland og Valan. Kommunen kan etter gjeldende praksis gi dispensasjon for inntil 2 
skutere pr registrerte hytte. I dette tilfellet så omfatter søknaden 2 hytter. Øvrige personer er barn og 
svigerbarn, og kommer derfor inn under rammene om nærmeste familie som forskriften setter. 
 
 
Bruk av snøscooter er ansett å være mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for 
transport av ved til fritidsboligen i forbindelse med hogst. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes 
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som en kurant sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt 
nødvendig for å frakte veden ut av skogen. 
 
Kommunen har tidligere gitt slike tillatelser i inntil 4 år. Det bør derfor gis tillatelse til utgangen av 
2023-sesongen. 
 
Omsøkt ferdsel går i utløpsområder i NVE sine aktsomhetskart for snøskred. Traseen er mye brukt 
over flere år og det er ikke kjent at den faktiske skredfaren er spesielt stor i den aktuelle traseen. Det 
bør likevel tas hensyn til snø og værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er 
aktsomhetsområdene markert. De mørkerøde områdene er potensielle utløsningsområder, mens de 
lyserøde er utløpsområder. 
 

 
 
Artstadabanken sitt kart og Miljødirektoratets naturbase er undersøkt for registrerte miljøverdier, men 
det er ikke påvist spesielle miljøverdier som vil påvirkes av omsøkt transport. Søknaden omfatter en 
mye brukt trase for snøscooter som benyttes av et stort antall hytteeiere på Meiland og Valan. Siden 
ferdselen går etter en fast trase så vil ikke dette vedtaket medføre større endring av 
forstyrrelsesmønsteret i området. I forhold til omfanget av tiltaket så er saken tilstrekkelig belyst. 
Naturmangfoldlovens bestemmelser er godt nok ivaretatt. 
 
Det er vist til et transportbehov. Det er store avstander til bilveg. Konsekvensene synes å være 
små og etter ei samla vurdering så kan det åpnes for å innvilge søknaden. 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsboliger på 
gnr/bnr 44/19 og 44/26 (Valan).  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav e gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i forbindelse med hogst på 
eiendommen gnr/bnr 44/19. 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
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Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/19 og 44/26. Trase fremgår av kartet. 

 
Vedhogst: Den aktuelle teigen fremgår av kartet.  

-Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 44/19 som fremgår av kartet.  
-I forbindelse med vedhenting skal korteste mulige trase tilbake til hytta 
benyttes.  
-Scooteren skal være påmontert utstyr for vedkjøring.  
-Kjøring som ikke er strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke 
tillatt. 

 
 

Personer: Tillatelsen gjelder: 
Raimond Thomassen 
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Ramona Soleng Thomassen 
Harald Soleng Thomassen 
Stig Henning Johansen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy 
for hver hytte, til sammen fire tillatelser. Vedtaket sendes ut i fire 
eksemplarer. Originalvedtaket må medbringes av den aktuelle sjåføren 
for at tillatelsen skal være gyldig. 

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i 
perioden 5. mai – 30 juni. 

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
 
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: 
SNO-Avdeling Storslett    
Reinpolitiet avdeling Storslett    
Nordreisa og Kvænangen Lensmannskontor    
Nordreisa Kommune    
Fylkesmannen i Troms og Finnmark    
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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 

Roger Nilsen 
Jøkelfjordveien 1075 
9163  Jøkelfjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 45/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/3-167 2951/2019 K01 18.11.2019 

 

Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved-gnr/bnr 8/9- 
Roger Nilsen 

 
Saksopplysninger:  
Det vises til søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på Gnr/bnr 8/9  
i forbindelse med hogst. Eiendommen er markert i kartet. 
 

 
  
Hogst utenom næringsmessig skogbruksdrift på andres eiendom har ikke direkte hjemmel i lovverket 
og må behandles etter motorferdselforskriften § 5. 
 
Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e  
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.  
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Naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal vurderes ved utøvelse av offentlig myndighet som kan påvirke 
naturverdier. 
 
Forskriftens § 7 sier at kommunen kan sette vilkår for tillatelser, bl.a. om at kjøring skal skje 
etter angitte traseer. Videre heter det at tillatelsen skal være skriftlig og skal medbringes under 
transporten. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 
Motorisert ferdsel inngår ikke i allemannsretten, og grunneier kan nekte slik ferdsel. Søker er 
selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse før det kjøres. 
 
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 har fått tillatelse til å hente ut ved fra grunneier, og det er generelt positivt at skogen skjøttes og 
driftes.  
 
Bruk av snøscooter er de mest skånsomme og mest hensiktsmessige transportmiddel for transport av 
ved i forbindelse med hogst til husbruk. Dette hjemles i forskriftens § 5 e og regnes som en kurant 
sak i lovverket. Omfanget av ferdselen skal likevel begrenses til det som er strengt nødvendig for å 
frakte veden ut av skogen.  
 
Miljøkonsekvensene knytter seg til støyforurensning og eventuelle forstyrrelser av sårbare arter som 
følge av støy og ferdsel, samt forstyrrelse av friluftslivet. 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 er også en del ferdsel i området og 
det er lite sannsynlig at arter som er spesielt folkesky blir vesentlig berørt. I forhold til sakens omfang 
så er kunnskapsgrunnlaget godt nok ivaretatt og det er lite sannsynlig at det ytterligere kartlegginger 
ville påvise andre forhold. Førevar-prinsippet kommer dermed ikke til anvendelse i denne saken. 
Kostnader knyttet til miljøforringelse er lite aktuell i denne sammenheng. Snøscooter er det mest 
skånsomme transportmiddelet for å frakte ved ut av skogen. Totalt sett er konsekvensene for 
naturmiljøet små.  
 
 
Konsekvensene synes å være små og det er vist til et tilstrekkelig transportbehov, så kan det åpnes for 
å innvilge søknaden. 
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Omsøkt areal ligger i aktsomhetsområder for snøskred. Det bør derfor tas hensyn til snø og 
værforhold i forbindelse med transporten. I kartet er aktsomhetsområdene markert med brun skravur.  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter for transport av ved i forbindelse med hogst på eiendommen gnr/bnr 8/9. 
Eiendommen er vist i kartet i saksutredningen.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Formål: Utkjøring av ved. Tillatelsen har et snevert omfang og gjelder kun kjøring 

som er nødvendig for uttransport av felt virke.  
 

Trase: Det forutsettes at kortest mulig trase benyttes for uttransport så sant den er 
hensiktsmessig og trygg.  
Normalt skal etablerte skogsveier benyttes.  
Kjøreskader på ungskog skal unngås. Ungplanter av gran og furu er særlig 
utsatt for skade. 

Personer: Tillatelsen gjelder: 
Roger Nilsen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter påmontert utstyr for vedkjøring.  
Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  
 

Tidsrom: Den er gyldig frem til 4. mai 2020.  

 
 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  



 
 Side 4 av 4

 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
 
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    

 



 

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 

XL-BYGG MATHISEN & CO AS 
Rurveien 7 
9515 ALTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 90/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/47-10 2566/2019 600 04.10.2019 

 

1943/31/87. Vedtak søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig 

 
Saksopplysninger: 
XL-BYGG Mathisen og Co AS, søker på vegne av tiltakshaver Lena Johansen, om 
byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig. Dette på eiendommen 31/87 i Kjækan. 
Fritidsboligen har et BYA på 125m². 
I den forbindelse søkes det også om dispensasjon for bygging i strandsonen og i fra 
bestemmelsene i arealplanens LNFR-område. En dispensasjon må være gitt for å kunne innvilge 
en eventuell byggetillatelse 
 
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. Erklæring om påkrevde ansvarsretter 
foreligger 
  
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). I følge NVE sitt skredatlas er 
det ikke er det ikke definert som aksomhetsområde for stein- snø- jord eller flomskred der den 
omsøkte fritidsboligen ligger.  
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Minner om krav til radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
Byggeteknisk forskrift TEK 17 § 13-5.  
 
Det er en høyspentlinje som krysser eiendommen. Det er bekreftet i søknaden at nærmeste del på 
fritidsboligen, vil ligge i påkrevd avstand i fra høyspentlinje. Ansvaret om sikker avstand 
påhviler ansvarlig prosjekterende.   
 
Gjennomføringsplan 
Gjennomføringsplan foreligger jf. SAK 10 § 5-3. 
 
Planstatus/dispensasjoner:  
Tomta er fradelt med formål fritidsbolig. Tiltaket ligger innenfor 100 meters beltet. Det er nå 
søkt om oppføring av en ny fritidsbolig. Det må foreligge et vedtak om dispensasjon i fra § 1-8. 
Forbud mot tiltak mv. Langs sjø og vassdrag, før det kan foreligge en byggetillatelse.  
I forbindelse med saksbehandlingen for fradelingen, ble sider ved en dispensasjon vurdert og 
saken var på høring, ingen merknader framkom. Hytta plasseres på et naturlig platå, det vil ikke 
være hensiktsmessig å trekke den lengre i fra sjøen, da det vil medføre større terrenginngrep. 
Området har en spredt bebyggelse bestående av fritidsboliger og boliger. Fordelene ved å 
innvilge dispensasjon anses etter en samlet vurdering å være større enn ulempene 
 
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 i et område, bestående av boliger og fritidsboliger. Det er tidligere gitt en tillatelse til 
fradeling av tomta, til fritidsformål 
Fordelene ved å innvilge dispensasjon anses etter en samlet vurdering å være større enn 
ulempene.  
 
Det foreligger en dispensasjon i fra Statens vegvesen vedrørende byggegrense imot 
fylkesveien/Kvænangsbotnveien 
  
Atkomst/avkjørsel:  
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  
 
Vannforsyning og avløp:  
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med PBL §§ 27-1 
og 27-2.  
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Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.  
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 Naturmangfoldsloven, 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 .Deler av tomta er markert som vår- og 
sommerbeite ifølge https://kilden.nibio.no. Ingen registreringer av trekkveier, gjerder eller 
anlegg. Tomten ligger på nedsiden av Kvænangsbotnveien. Tiltaket vurderes til ikke å gi endrede 
forutsetninger for reindriften 
 
Kultur- og fornminner:  
I følge kulturminnesøk på https://askeladden.ra.no er det ikke registrert kulturminner innenfor 
tomten eller i nærliggende områder. 
Dersom det under graving 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.  

https://kilden.nibio.no/
https://askeladden.ra.no/
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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 §§ 20-1,20-3, gis Lena Johansen 
byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig på eiendommen 1943/31/87 
 
 Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 19-2 dispenseres det fra § 1-8 Forbud mot 
tiltak mv. langs sjø og vassdrag for oppføring av fritidsbolig på 1943/31/87 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra planbestemmelsene 
for LNFR-områder, i Kommuneplanens arealdel. Dette for etablering av fritidsbolig på 
eiendommen 1943/31/87  
 
   
 
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 

 
 Matrikkelføring/tildeling av offisiell adresse blir gjort. Adressen på fritidsboligen vil bli 

sendt tiltakshaver  
 
 Det tilkommer et saksbehandlingsgebyr på kroner 7000,- 
 
 Det er en høyspentlinje som krysser eiendommen. Det er bekreftet i søknaden at 

nærmeste del på fritidsboligen, vil ligge i påkrevd avstand i fra linjen. Ansvaret om 
sikker avstand påhviler ansvarlig prosjekterende for plassering av bygg.  
Byggetillatelsen gis med forbehold om at dette blir ivaretatt 
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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 
 
 

Kopi til: 
Lena Johansen Reistadstien 9 9513 Alta 

 

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 

Anne-Gerd Jonassen.  Qven og sjøsamisk forening 
Furulund 2 
9162 Sørstraumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Teknisk - nr. 89/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/274-2 2563/2019 600 04.10.2019 

 

1943/33/28. Vedtak søknad om tillatelse til tiltak. 

 
Saksopplysninger:  
Kvænangen Qven og sjøsamisk forening søker om riving av bygg på eiendommen 33/28 i 
Kvænangsbotn. Bygningsnummer 300768499. Den skal på sikt settes opp på en ny eiendom 
 
 
 
Vurderinger/begrunnelse for vedtak 
 
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 
 
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.  
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 tillatelse til riving 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. Til 
 
Reindrift:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift, Kilden.nibio.no. Det omsøkte tiltaket ligger i 
område for sommerbeite. Tiltaket gjelder riving. Tiltaket vil ikke gi endrede forutsetninger for 
reindriften 
 
Kultur- og fornminner:  
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no).  Ingen 
registreringer på omsøkt tiltak. Det ligger utenfor Niemenaikku Gårdstun som er vedtaksfredet. 
 
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 bygningsloven § 20-4 gis Kvænangen Qven og sjøsamisk forening 
tillatelse til riving av bygg. Byggningsnummer 300768499, beliggende på eiendommen33/28. 
 
 
 

http://www.miljostatus.no/
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 For denne søknaden vil det tilkomme følgende saksbehandlingsgebyr pålydende 
4100,- 
Søknadspliktig tiltak som kan forestås av tiltakshaver, PBL § 20-4  

 
 
 
 
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 
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