
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 03.12.2019 
Tidspunkt: 11:05 – 16:20.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Medlem H 
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Hanne Wiesener Medlem KB 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Engebretsen Vera Eilertsen-Wassnes AP 

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konst administrasjonssjef 
Bernt Mathiassen Arealplanlegger, kun sak 92/19. 

 
Protokolltilførsel fra Sp: Viser til endelig tilsynsrapport vedrørende Kvænangen kommunes 
forvaltning av introduksjonsordning og opplæring for nyankomne innvandrere. Fylkesmannen 
slår fast at kommunen står ansvarlig for forvaltning av introduksjonsloven. Rapporten avdekker 
avvik som fylkesmannen slår fast er alvorlig, og med konsekvenser som vi nå ikke vet 
rekkevidden av. Vi ber om at tilsynsrapporten løftes opp som egen sak til kommunestyremøtet 
11.12.19. Dette blant annet fordi fylkesmannens konklusjon og avdekking er av en slik karakter 
at kommunens øverste politiske organ må få full innsyn. I tillegg oppleves dialogen med 
politiske organ som mangelfull fra da tilsyn ble åpnet. En orientering til kommunestyret må 
blant annet inneholde hvilke kortsiktige tiltak som er iverksatt fra da endelig rapport ble levert, 
og hvilke mulige konsekvenser disse avvikene vil medføre for brukere og kommunen.  
 
Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert 
i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.  
                   
 
 
 
            
         _____________________                                               ____________________ 



                Jan Helge Jensen      Hanne Wiesener 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 82/19 Fornying av avtale om forvaltning av Badderelva  2015/551 
PS 83/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdelloven for 

trekking av skispor på Jøkelfjordeidet- Jøkelfjord 
grendelag 

 2019/3 

PS 84/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven  
for trekking av skispor i Kjækan- Øyvind 
Pedersen 

 2019/3 

PS 85/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for trekking av skispor i Kvænangsbotn-
Kvænangsbotn grendehus 

 2019/3 

PS 86/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytte- gnr/bnr 18/2 -Kåre Boberg 

 2019/3 

PS 87/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytte- Gnr/bnr 46/9 -Torodd 
Mikalsen 

 2019/3 

PS 88/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytte- Gnr/bnr 47/2 -Bjørn Inge 
Johansen 

 2019/3 

PS 89/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytte -gnr/bnr 45/3- John E. 
Karlsen 

 2019/3 

PS 90/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytte- på gnr/bnr 37/3- Terje 
Josefsen 

 2019/3 

PS 91/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytte- gnr/bnr /fnr 46/16/2- Kjell 
Ivar Henriksen 

 2019/3 

PS 92/19 Søknad om deling av driftsenhet i landbruket- 
Sylvia Kaino 

 2019/278 

PS 93/19 Endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og 
hyttefelt - nasjonal plan ID: 19432019_001 

 2015/496 

PS 94/19 Reglement for kommunal vaskestasjon på 
Burfjord industrikai 

 2015/62 

PS 95/19 Endring i selskapsavtale for Interkommunalt 
Arkiv Troms 

 2016/314 

PS 96/19 Samarbeidsavtale Dunvik Havn  2019/307 
PS 97/19 Skjenkebevilling 2020 - 2023, Kafè E6. X 2019/1 
PS 98/19 Skjenkebevilling 2020 - 2023, Kvænangsfjell 

Gildetun AS 
X 2019/1 



PS 99/19 Skjenkebevilling 2020 - 2023, Spildra 
Landhandel AS/Kvænangen Adventure 

X 2019/1 

PS 100/19 Skjenkebevilling 2020 - 2023, Isbreen The 
Glacier 

X 2019/1 

PS 101/19 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk 
2020 - 2023, Joker Burfjord 

X 2019/1 

PS 102/19 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk 
2020 - 2023, Coop Prix Burfjord 

X 2019/1 

PS 103/19 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk 
2020 - 2023, Sørstraumen Handel AS 

X 2019/1 

PS 104/19 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk 
2020 - 2023, Spildra Landhandel AS 

X 2019/1 

PS 105/19 Videreføring av ordning med skjenkebevilling for 
enkeltanledning 

 2019/1 

PS 106/19 Søknad om dispensasjon fra plan for deling av 
eiendom gnr/bnr 31/20 – Tilleggsareal til gnr/bnr 
31/30 og 31/52. 

 2017/147 

PS 107/19 Tildeling av kulturmidler høst 2019  2019/261 
PS 108/19 Forslag om skattlegging av vannkraftverk -  

høringsuttalelse 
 2016/498 

PS 109/19 MOWI Norway AS - Søknad om dispensasjon fra 
gjeldende kystsoneplan i Olderfjorden, 
Djupanvika og et utviklingsprosjekt på "Donut" i 
Jøkelfjorden ved Saltnes 

 2015/124 

PS 110/19 Sluttbehandling og vedtak av kommunedelplan 
for kulturminner 

 2015/461 

PS 111/19 Ettersøkstjenesten for skadet vilt- Nye avtaler  2017/44 
PS 112/19 Plan for habilitering og rehabilitering  2019/258 
PS 113/19 Høringer - oversikt til formannskapet  2016/147 
PS 114/19 Rebudsjettering investeringer 2019  2019/14 
PS 115/19 Kompetanseutviklingsplan for barnehagene  2017/53 
PS 116/19 Brannvernsamarbeid, endring av 

samarbeidsavtale. 
 2015/347 

PS 117/19 Kommuneplan inkluderende barnehage- og 
skolemiljø 

 2019/74 

PS 118/19 Vedtekter Kvænangen ungdomsråd  2018/342 
PS 119/19 Møteplan for politiske møter i 2020.  2017/393 
PS 120/19 Omstillingsprogrammet i Kvænangen, 

Handlingsplan for 2020. 
 2016/232 

PS 121/19 Bevilgning av midler til ledelsesutvikling i 
prosessledelse - kommuneplanens samfunnsdel 

 2019/127 

PS 122/19 Referatsaker   



RS 65/19 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter pgs 
bevegelseshemming 

X 2019/3 

RS 66/19 1943/21/10. Vedtak søknad om byggetillatelse  2018/320 
RS 67/19 1943/35/70 Vedtak søknad om byggetillatelse  2019/295 
RS 68/19 1943/28/113. Vedtak søknad om byggetillatelse 

for bolig 
 2019/285 

RS 69/19 1943/13/9. Vedtak søknad om dispensasjon, for 
oppsett av gapahuk. 

 2015/755 

RS 70/19 1943/7/7. Søknad om ferdigattest.  2017/213 
RS 71/19 1943/28/113. Vedtak søknad om byggetillatelse 

for garasje 
 2019/285 

RS 72/19 Tillatelse til bruk av snøscooter for å kjøre ut 
jerveåte og lysutstyr- Eva Mikalsen 

 2019/3 

RS 73/19 Svar på tilsynsrapport  2016/462 
RS 74/19 Valgoppgjør  2018/145 
RS 75/19 Vedtak søknad om igangsettelse. 1943/13/306  2019/214 
RS 76/19 Oversendelse av endelig tilsynsrapport  2016/462 
RS 77/19 Oppsigelse av stilling i 62,5 % i TU  2015/626 
RS 78/19 1943/31/87 Vedtak søknad om utslippstillatelse  2019/47 
RS 79/19 1943/29/10. Vedtak søknad om byggetillatelse  2019/155 
RS 80/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport til hytte- gnr/bnr 45/4- Robert 
Robertsen 

 2019/3 

RS 81/19 Søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter 
for transport til hytte-gnr/bnr/fnr 46/11/1- Arild 
Torbergsen 

 2019/3 

RS 82/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytter- gnr/bnr 44/19 og 44/26- 
Raimond Thomassen 

 2019/3 

RS 83/19 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for 
transport av ved-gnr/bnr 8/9- Roger Nilsen 

 2019/3 

RS 84/19 1943/31/87. Vedtak søknad om tillatelse til 
oppføring av fritidsbolig 

 2019/47 

RS 85/19 1943/33/28. Vedtak søknad om tillatelse til tiltak.  2019/274 
 
 

PS 82/19 Fornying av avtale om forvaltning av Badderelva 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
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.   
 
 

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.   
 
 
 

PS 83/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdelloven for trekking av 
skispor på Jøkelfjordeidet- Jøkelfjord grendelag 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Eirik L Mevik og Hanne Wiesener ba om å få sin habilitet vurdert og ble begge enstemmig 
erklært inhabile jf Fvl § 6 og fratrådte behandlingen av saken. Jan Helge Jensen ble setteordfører 
i saken. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
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.  
 
 
 

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.  
 

PS 84/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven  for trekking av 
skispor i Kjækan- Øyvind Pedersen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
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.  
 
 
 



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.  
 
 
 

PS 85/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for trekking av 
skispor i Kvænangsbotn-Kvænangsbotn grendehus 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
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.  
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 

PS 86/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- gnr/bnr 18/2 -Kåre Boberg 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
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. 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

PS 87/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- Gnr/bnr 46/9 -Torodd Mikalsen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

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 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.  
 
 
 

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.  
 
 
 

PS 88/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- Gnr/bnr 47/2 -Bjørn Inge Johansen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
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.  
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 

PS 89/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte -gnr/bnr 45/3- John E. Karlsen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

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 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.  
 
 
 

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.  
 
 
 

PS 90/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- på gnr/bnr 37/3- Terje Josefsen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
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. 
 
 
 

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. 
 
 

PS 91/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- gnr/bnr /fnr 46/16/2- Kjell Ivar Henriksen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



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 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.  
 
 
 

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.  
 
 
 
 

PS 92/19 Søknad om deling av driftsenhet i landbruket- Sylvia Kaino 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Forslag fra Sp/H/FrP: Kvænangen kommune har som en klar målsetting at mest mulig av dagens 
ubenyttede landbruksareal skal kunne benyttes til ulike former for drift. Kvænangen kommune 
ser et stort potensiale i det landbruksarealet som nå ligger brakk. En bedre utnyttelse av dette 
arealet, vil bidra positivt for trivsel og bolyst. Med hjemmel i Jordlovens § 12 innvilges søknad 
fra Sylvia Kaino om fradeling av gnr/bnr 12/23 fra resten av driftsenheten med hovednummer 
gnr/bnr 12/17. Dette på vilkår om at teigen som fradeles som tilleggsareal til gnr/bnr 12/45 blir 
benyttet til formål jordbruk/landbruk.  
Forslaget fra Sp/H/FrP ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune har som en klar målsetting at mest mulig av dagens ubenyttede 
landbruksareal skal kunne benyttes til ulike former for drift. Kvænangen kommune ser et stort 
potensiale i det landbruksarealet som nå ligger brakk. En bedre utnyttelse av dette arealet, vil 
bidra positivt for trivsel og bolyst. Med hjemmel i Jordlovens § 12 innvilges søknad fra Sylvia 
Kaino om fradeling av gnr/bnr 12/23 fra resten av driftsenheten med hovednummer gnr/bnr 
12/17. Dette på vilkår om at teigen som fradeles som tilleggsareal til gnr/bnr 12/45 blir benyttet 
til formål jordbruk/landbruk.  
 
 

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.  
 



PS 93/19 Endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og hyttefelt - 
nasjonal plan ID: 19432019_001 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Jan Helge Jensen sin habilitet ble vurdert og han ble enstemmig erklært inhabil jf Fvl § 6 og 
fratrådte behandlingen av saken. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
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. 
 
 

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. 
 

PS 94/19 Reglement for kommunal vaskestasjon på Burfjord industrikai 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Formannskapet godkjenner reglementet 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.  
 
 



PS 95/19 Endring i selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Troms 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Foreliggende utkast til selskapsavtale godkjennes.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Foreliggende utkast til selskapsavtale godkjennes.  

PS 96/19 Samarbeidsavtale Dunvik Havn 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
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.  
 
 

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.  
 
 



PS 97/19 Skjenkebevilling 2020 - 2023, Kafè E6. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kafè E6 v/bevillingshaver Jan-Otto Johnsen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 
og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.23.  
Styrer er Jan-Otto Johnsen, med Sigbjørn Johnsen som stedfortreder.  
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.  
Skjenkeavgiften settes til kr 5200.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kafè E6 v/bevillingshaver Jan-Otto Johnsen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 
og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.23.  
Styrer er Jan-Otto Johnsen, med Sigbjørn Johnsen som stedfortreder.  
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.  
Skjenkeavgiften settes til kr 5200.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven.  

PS 98/19 Skjenkebevilling 2020 - 2023, Kvænangsfjell Gildetun AS 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangsfjell Gildetun AS v/bevillingshaver Aud-Kirsti Samane gis fornyet skjenkebevilling 
for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.23.  
Styrer er Aud-Kirsti Samane, med Jan Mikkelsen som stedfortreder.  
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.  
Skjenkeavgiften settes til kr 5200.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven.  
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangsfjell Gildetun AS v/bevillingshaver Aud-Kirsti Samane gis fornyet skjenkebevilling 
for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.23.  
Styrer er Aud-Kirsti Samane, med Jan Mikkelsen som stedfortreder.  
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.  
Skjenkeavgiften settes til kr 5200.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven.  

PS 99/19 Skjenkebevilling 2020 - 2023, Spildra Landhandel AS/Kvænangen 
Adventure 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Spildra Landhandel AS / Kvænangen Adventure v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet 
skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.23.  
Styrer er Rita Isaksen.  
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.  
Skjenkeavgiften settes til kr 5200.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Spildra Landhandel AS / Kvænangen Adventure v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet 
skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.23.  
Styrer er Rita Isaksen.  
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.  
Skjenkeavgiften settes til kr 5200.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven.  

PS 100/19 Skjenkebevilling 2020 - 2023, Isbreen The Glacier 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Eirik Mevik ba om å få sin habilitet vurdert, ble enstemmig vurdert inhabil jf Fvl § 6 og fratrådte 
behandlingen av saken. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Isbreen The Glacier v/bevillingshaver Tonny Mathiassen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.23.  
Styrer er Mira Mathiassen, med Tonny Mathiassen som stedfortreder.  
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.  
Skjenkeavgiften settes til kr 5200.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Isbreen The Glacier v/bevillingshaver Tonny Mathiassen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.23.  
Styrer er Mira Mathiassen, med Tonny Mathiassen som stedfortreder.  
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.  
Skjenkeavgiften settes til kr 5200.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven. 

PS 101/19 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk 2020 - 2023, Joker 
Burfjord 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Joker Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis fornyet salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.23.  
Styrer er Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Iris Anita Solheim.  
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.  
Salgsavgiften settes til kr 6910 pr år.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Joker Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis fornyet salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.23.  
Styrer er Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Iris Anita Solheim.  
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.  



Salgsavgiften settes til kr 6910 pr år.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven. 

PS 102/19 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk 2020 - 2023, Coop 
Prix Burfjord 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Coop Prix Burfjord v/bevillingshaver Monica Mathisen gis fornyet salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.23.  
Styrer er Monica Mathisen og stedfortreder er Jeanette Gimre Josefsen.  
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.  
Salgsavgiften settes til kr 9720 pr år.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Coop Prix Burfjord v/bevillingshaver Monica Mathisen gis fornyet salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.23.  
Styrer er Monica Mathisen og stedfortreder er Jeanette Gimre Josefsen.  
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.  
Salgsavgiften settes til kr 9720 pr år.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven. 

PS 103/19 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk 2020 - 2023, 
Sørstraumen Handel AS 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Sørstraumen Handel AS v/bevillingshaver Liv Reidun Olsen gis fornyet salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.23.  
Styrer er Liv Reidun Olsen og stedfortreder er Ida Bjørneby Olsen.  
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.  



Salgsavgiften settes til kr 3400 pr år.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Sørstraumen Handel AS v/bevillingshaver Liv Reidun Olsen gis fornyet salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.23.  
Styrer er Liv Reidun Olsen og stedfortreder er Ida Bjørneby Olsen.  
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.  
Salgsavgiften settes til kr 3400 pr år.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven. 

PS 104/19 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk 2020 - 2023, Spildra 
Landhandel AS 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Spildra Landhandel AS v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.23.  
Styrer er Rita Isaksen.  
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.  
Salgsavgiften settes til kr 1660 pr år.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Spildra Landhandel AS v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.23.  
Styrer er Rita Isaksen.  
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.  
Salgsavgiften settes til kr 1660 pr år.  
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt, samt at styrer og 
stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven. 



PS 105/19 Videreføring av ordning med skjenkebevilling for enkeltanledning 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Formannskapet gis fullmakt til innvilge skjenking til kl 0300 
for alkohol gruppe 1 og 2.  
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
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. 
Formannskapet gis fullmakt til innvilge skjenking til kl 0300 for alkohol gruppe 1 og 2.  
 
 

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.  

PS 106/19 Søknad om dispensasjon fra plan for deling av eiendom gnr/bnr 
31/20 – Tilleggsareal til gnr/bnr 31/30 og 31/52. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
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,-.   
 
 

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,-.   
 
 
 
 

PS 107/19 Tildeling av kulturmidler høst 2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
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.-  
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 



 

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 
 

 

 
 



 

PS 108/19 Forslag om skattlegging av vannkraftverk -  høringsuttalelse 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
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.  
 
 

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.  
 

PS 109/19 MOWI Norway AS - Søknad om dispensasjon fra gjeldende 
kystsoneplan i Olderfjorden, Djupanvika og et utviklingsprosjekt på "Donut" 
i Jøkelfjorden ved Saltnes 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Det bes om at administrasjonen og MOWI går i dialog for å ser på 
alternative lokaliteter til donuten. Formannskapet er svært positiv til at MOWI går i gang med å prøve ut 
lukka teknologi.  
Innstillingen med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan i Olderfjorden, Djupanvika og et 
utviklingsprosjekt i Jøkelfjord datert 13.11.2019 legges på høring. Det bes om at administrasjonen 
og MOWI går i dialog for å ser på alternative lokaliteter til donuten. Formannskapet er svært positiv til at 
MOWI går i gang med å prøve ut lukka teknologi. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan i Olderfjorden, Djupanvika og et 
utviklingsprosjekt i Jøkelfjord datert 13.11.2019 legges på høring 
 



PS 110/19 Sluttbehandling og vedtak av kommunedelplan for kulturminner 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Administrasjonen bes i større grad om å tilpasse tiltaksdelen 
til økonomiplanen. Som kart til terreng. Planene må i framtiden harmoniseres bedre med 
økonomien og andre forutsetninger for å gjennomføre målene i planen før de kommer til politisk 
behandling. Videre bes administrasjonen om å legge fram et tilleggsforslag som harmonerer 
tiltaksplan til økonomiplan og budsjett for 2020 
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kommunedelplan vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. Administrasjonen bes 
i større grad om å tilpasse tiltaksdelen til økonomiplanen. Som kart til terreng. Planene må i 
framtiden harmoniseres bedre med økonomien og andre forutsetninger for å gjennomføre 
målene i planen før de kommer til politisk behandling. Videre bes administrasjonen om å legge 
fram et tilleggsforslag som harmonerer tiltaksplan til økonomiplan og budsjett for 2020.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunedelplan vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-15 
 

PS 111/19 Ettersøkstjenesten for skadet vilt- Nye avtaler 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
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. 
 
 

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. 
 
 



PS 112/19 Plan for habilitering og rehabilitering 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023 vedtas.  
 
 

Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 02.12.2019  
Behandling: 
Utvalget hadde ingen innspill til planforslaget.  
Vedtak: 
Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023 vedtas. 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.12.2019  

Behandling: 
Utvalget hadde ingen innspill til planforslaget.  

Vedtak: 
Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023 vedtas. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Plan for habilitering og rehabilitering 2019-2023 vedtas. 
 

PS 113/19 Høringer - oversikt til formannskapet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Høringssakene tas til orientering. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Høringssakene tas til orientering. 
 
 



PS 114/19 Rebudsjettering investeringer 2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
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. 
 
 

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. 
 
 

PS 115/19 Kompetanseutviklingsplan for barnehagene 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kompetanseplan for barnehagene godkjennes, og gjøres gjeldende fra 01.01.2020.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kompetanseplan for barnehagene godkjennes, og gjøres gjeldende fra 01.01.2020 
 

PS 116/19 Brannvernsamarbeid, endring av samarbeidsavtale. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Avtale om brannvernsamarbeidet i region nord mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, 
Nordreisa, Kvænangen og Loppa godkjennes. Virkning ifra 01.01.20.  
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Avtale om brannvernsamarbeidet i region nord mellom kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, 
Nordreisa, Kvænangen og Loppa godkjennes. Virkning ifra 01.01.20. 
 

PS 117/19 Kommuneplan inkluderende barnehage- og skolemiljø 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommuneplan inkluderende barnehagen og skolemiljø vedtas. 
 

PS 118/19 Vedtekter Kvænangen ungdomsråd 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Ber om at forslag til vedtekter for Kvænangen ungdomsråd fastsettes. 
 
 

PS 119/19 Møteplan for politiske møter i 2020. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Ordfører gis fullmakt til å innstille på endelig kalender for 
kommunestyret 11.12.2019.  
Forslaget fra formannskapet be enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Ordfører gis fullmakt til å innstille på endelig kalender for kommunestyret 11.12.2019.  



 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til diskusjon.  
 

PS 120/19 Omstillingsprogrammet i Kvænangen, Handlingsplan for 2020. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner Handlingsplan 2020.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret godkjenner Handlingsplan 2020.   
 

PS 121/19 Bevilgning av midler til ledelsesutvikling i prosessledelse - 
kommuneplanens samfunnsdel 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
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 disposisjonsfondet 
som egenandel til gjennomføring av ledelsesutviklingsprogrammet.  

 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
4. 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». 

5. 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.  

6. 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.  

 
 
 

PS 122/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.12.2019  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 



RS 65/19 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter pgs bevegelseshemming 

RS 66/19 1943/21/10. Vedtak søknad om byggetillatelse 

RS 67/19 1943/35/70 Vedtak søknad om byggetillatelse 

RS 68/19 1943/28/113. Vedtak søknad om byggetillatelse for bolig 

RS 69/19 1943/13/9. Vedtak søknad om dispensasjon, for oppsett av gapahuk. 

RS 70/19 1943/7/7. Søknad om ferdigattest. 

RS 71/19 1943/28/113. Vedtak søknad om byggetillatelse for garasje 

RS 72/19 Tillatelse til bruk av snøscooter for å kjøre ut jerveåte og lysutstyr- 
Eva Mikalsen 

RS 73/19 Svar på tilsynsrapport 

RS 74/19 Valgoppgjør 

RS 75/19 Vedtak søknad om igangsettelse. 1943/13/306 

RS 76/19 Oversendelse av endelig tilsynsrapport 

RS 77/19 Oppsigelse av stilling i 62,5 % i TU 

RS 78/19 1943/31/87 Vedtak søknad om utslippstillatelse 

RS 79/19 1943/29/10. Vedtak søknad om byggetillatelse 

RS 80/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- gnr/bnr 45/4- Robert Robertsen 

RS 81/19 Søknad om dispensasjon for bruk av snøscooter for transport til 
hytte-gnr/bnr/fnr 46/11/1- Arild Torbergsen 

RS 82/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytter- gnr/bnr 44/19 og 44/26- Raimond Thomassen 

RS 83/19 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved-
gnr/bnr 8/9- Roger Nilsen 

RS 84/19 1943/31/87. Vedtak søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig 

RS 85/19 1943/33/28. Vedtak søknad om tillatelse til tiltak. 


