
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 13.02.2020 
Tidspunkt: 09:40 – 13:00.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Medlem H/FRP 
Jan Helge Jensen Medlem SP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Hanne Wiesener Medlem KB 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ingen.    
   

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  

Sak om reguleringsplan for Kjækan gård tas i formannskap og kommunestyre den 18.02.20.  
 
Sak om investering velferdsteknologi tas opp til behandling i dette møtet.  
 
Jan Helge Jensen ble innvilget permisjon fra kl 1130 og var kun med på sakene 26 – 31 og 
sak 37.  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter 
Åsmund Austarheim 

Konstituert administrasjonssjef 
Konsulent landbruk og utmark (kun sakene 26 – 31) 

  
 
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.  
 
                          
 
 
             
           _____________________                                           _______________________ 
                   Ronald Jenssen                                                  Vera Eilertsen-Wassnes 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 26/20 søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for 
transport til hytte på gnr/bnr 17/1 Lauritz Olsen 

X 2019/3 

PS 27/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytte- gnr/bnr 39/25- Reidar 
Mathisen 

 2019/3 

PS 28/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i 
forbindelse med skadefelling av rovvilt- Nord-
Troms interkommunale skadefellingslag 

 2020/1 

PS 29/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytte - gnr/bnr 44/23- Charles 
Emil Garden 

 2019/3 

PS 30/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for preparering av skiløype - -Spildra grendelag 

 2019/3 

PS 31/20 Uttale til varsel om opphevelse av vedtak etter 
motorferdselloven 

 2020/1 

PS 32/20 Tapsfond startlån/etableringslån  2019/348 
PS 33/20 Høringer - oversikt til formannskapet 13.02.2020  2016/147 
PS 34/20 Månedlig økonomirapport, januar 2020  2020/50 
PS 35/20 Vurdering av ledig stilling, etatsleder helse og 

omsorg 
 2015/307 

PS 36/20 Tillegg til tjenestebeskrivelser og kriterier i helse 
og omsorg 

 2018/325 

PS 37/20 Drøftingssak "strategisamling Nord-Troms 
regionråd" 

 2018/78 

PS 38/20 Investeringer i velferdsteknologi  2017/381 
PS 39/20 Referatsaker   
RS 20/20 Vedtak om ferdigattest. 5429/22-23  2020/37 
RS 21/20 5429/35/46. Vedtak søknad om utslippstillatelse 

av sanitært avløpsvann 
 2020/12 

RS 22/20 1943/13/125 og 28/16. Vedtak- Tillatelse til tiltak 
grillstuer 

 2019/184 

RS 23/20 Vedtak søknad om ferdigattest 1943/7/36  2015/155 
RS 24/20 5429/27/29 Fyringsforbud  2019/11 
 
 



PS 26/20 søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte på gnr/bnr 17/1 Lauritz Olsen 

PS 27/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- gnr/bnr 39/25- Reidar Mathisen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
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 i Snadnesdalen på gnr/bnr 39/25. 
Scooteren skal være påmontert slede, og være fullastet på hver tur. Bruk av motorisert transport 
som bare omfatter ordinær bagasje og proviant for opphold på hytta tillates ikke.  
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 gnr/bnr 39/4 til fritidsbolig på 39/25. 
Tillatelsen gjelder bare nærliggende områder til hytta. 
 
Trase: Transporten skal følge fast trase som fremgår av kartet i saksutredningen. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Reidar Mathisen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 4. mai 2020. Tillatelsen gjelder inntil seks 
dager. 

 
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. 

 
 
 

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 i Snadnesdalen på gnr/bnr 39/25. 
Scooteren skal være påmontert slede, og være fullastet på hver tur. Bruk av motorisert transport 
som bare omfatter ordinær bagasje og proviant for opphold på hytta tillates ikke.  
 



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 gnr/bnr 39/4 til fritidsbolig på 39/25. 
Tillatelsen gjelder bare nærliggende områder til hytta. 
 
Trase: Transporten skal følge fast trase som fremgår av kartet i saksutredningen. 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Reidar Mathisen 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.  
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 4. mai 2020. Tillatelsen gjelder inntil seks 
dager. 

 
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. 

 
 
 

PS 28/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med 
skadefelling av rovvilt- Nord-Troms interkommunale skadefellingslag 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
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 Nord-Troms skadefellingslag om tillatelse til bruk av 
snøscooter i forbindelse med uttak av skadegjørende rovvilt. Tillatelsen gjelder både transport 
av personell, lokalisering og innringing av aktuelle individ.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Effektuering: Dispensasjonen gjelder bare når det er gitt skadefellingstillatelse av 

Fylkesmannen i Troms.  
Områder: Dispensasjonen gjelder i utgangspunktet hele Kvænangen kommune, 

men er avgrenset av det geografiske området som er angitt i 
skadefellingstillatelse fra Fylkesmannen. 
Ved ferdsel i verneområder med særlige regler om motorisert ferdsel 
må tillatelse fra forvaltningsmyndigheten også foreligge i tillegg. All 
motorisert ferdsel må også avklares med grunneiere, og det skal tas 
særlig hensyn ved eventuell ferdsel i områder med ungskog, preparerte 



skiløyper, gjerder og andre installasjoner som kan ta skade av 
ferdselen.  

Personer: Dispensasjon gjelder kun ansatt skadefellingspersonell, og i 
kombinasjon med gyldig skadefellingstillatelse utstedt av Fylkesmannen 
i Troms.  
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes sju kjøretøy 
samtidig.  

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023, men er avgrenset 
av tidsrom som er angitt i skadefellingstillatelse fra Fylkesmannen. Den 
gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. For eventuelle 
motorferdselssøknader i denne perioden skal det søkes Fylkesmannen i 
Troms om dispensasjon.  

Varsling: Ved eventuelle skadefellingsoppdrag skal politiet orienteres om tiltaket 
i forkant. 

Rapportering: Skadefellingsleder skal i etterkant av hvert enkelt skadefellingsvedtak 
sende inn kortfattet rapport til Kvænangen kommune med beskrivelse 
av omfanget av scooterbruk. 

 
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 Nord-Troms skadefellingslag om tillatelse til bruk av 
snøscooter i forbindelse med uttak av skadegjørende rovvilt. Tillatelsen gjelder både transport 
av personell, lokalisering og innringing av aktuelle individ.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Effektuering: Dispensasjonen gjelder bare når det er gitt skadefellingstillatelse av 

Fylkesmannen i Troms.  



Områder: Dispensasjonen gjelder i utgangspunktet hele Kvænangen kommune, 
men er avgrenset av det geografiske området som er angitt i 
skadefellingstillatelse fra Fylkesmannen. 
Ved ferdsel i verneområder med særlige regler om motorisert ferdsel 
må tillatelse fra forvaltningsmyndigheten også foreligge i tillegg. All 
motorisert ferdsel må også avklares med grunneiere, og det skal tas 
særlig hensyn ved eventuell ferdsel i områder med ungskog, preparerte 
skiløyper, gjerder og andre installasjoner som kan ta skade av 
ferdselen.  

Personer: Dispensasjon gjelder kun ansatt skadefellingspersonell, og i 
kombinasjon med gyldig skadefellingstillatelse utstedt av Fylkesmannen 
i Troms.  
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes sju kjøretøy 
samtidig.  

Tidsrom: Den er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2023, men er avgrenset 
av tidsrom som er angitt i skadefellingstillatelse fra Fylkesmannen. Den 
gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. For eventuelle 
motorferdselssøknader i denne perioden skal det søkes Fylkesmannen i 
Troms om dispensasjon.  

Varsling: Ved eventuelle skadefellingsoppdrag skal politiet orienteres om tiltaket 
i forkant. 

Rapportering: Skadefellingsleder skal i etterkant av hvert enkelt skadefellingsvedtak 
sende inn kortfattet rapport til Kvænangen kommune med beskrivelse 
av omfanget av scooterbruk. 

 
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 29/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte - gnr/bnr 44/23- Charles Emil Garden 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
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 på Valan på 
gnr/bnr 44/23 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 44/23 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/23.  Trase fremgår av kartet i saksutredningen. 
Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 44/23 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: 
Charles Emil Garden 
Knut Harald Hansen 

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 § 6 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 44/23 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 44/23 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/23.  Trase fremgår av kartet i saksutredningen. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 44/23 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: 
Charles Emil Garden 
Knut Harald Hansen 
 
 

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 30/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for preparering av 
skiløype - -Spildra grendelag 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
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 Spildra grendelagelag til bruk av snøscooter til preparering av 
skiløyper for allmenn bruk på Spildra.  
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Traseer er vist i kart i saksutredningen.  

Personer: Trond Isaksen Lykkes 
Sigrid Iversen Lykkes 
Roger Pedersen 
Stian Pedersen 
Rune Pedersen 
Roy Isaksen 
Jan Erik Pedersen 
Marius Rossi 
Eero Rossi 
Aud Klausen 
Kurt Olav Olsen 
Arnt Hugo Thomasen 

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 Leder i grendelaget er ansvarlig for å administrere løypemannskapet 
slik at det ikke medfører unødvendig kjøring  

 
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 Spildra grendelagelag til bruk av snøscooter til preparering av 
skiløyper for allmenn bruk på Spildra.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Traseer er vist i kart i saksutredningen.  

Personer: Trond Isaksen Lykkes 
Sigrid Iversen Lykkes 
Roger Pedersen 
Stian Pedersen 
Rune Pedersen 
Roy Isaksen 
Jan Erik Pedersen 
Marius Rossi 
Eero Rossi 
Aud Klausen 
Kurt Olav Olsen 
Arnt Hugo Thomasen 

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 Leder i grendelaget er ansvarlig for å administrere løypemannskapet 
slik at det ikke medfører unødvendig kjøring  

 
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 31/20 Uttale til varsel om opphevelse av vedtak etter motorferdselloven 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune gir slik tilbakemelding til Fylkesmannen: 
Kvænangen kommune mener vedtaket er innenfor lovlige rammer, men er enig i at vilkårene 
gjerne kan være mer presise for å unngå fare for misforståelser/feiltolkninger og for å sikre at 
vedtaket er med kontrollerbart. Tillatelsen er nokså snever da den er avgrensa til at man skal ha 
påmontert slede og kjøre fulle lass, samt at transporten er avgrensa til å kjøre opp ved og andre 
tunge gjenstander, og at transport som bare gjelder ordinær bagasje ikke tillates. 
Vi bruker å gi flerårige dispensasjoner i slike tilfeller for å begrense det administrative arbeidet 
både for søker og for kommunen. Det vil være behov for å transportere ved og annet tyngre 
materiell til slike hytte regelmessig, og dersom bare ettårige tillatelser eller tillatelser til 
enkeltprosjekter blir benyttet så vil søknadsmengden øke betydelig. Dette er lite formålstjenlig i 
en tid der vi må kutte kostnader i kommunen.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune gir slik tilbakemelding til Fylkesmannen: 
 
Kvænangen kommune mener vedtaket er innenfor lovlige rammer, men er enig i at vilkårene 
gjerne kan være mer presise for å unngå fare for misforståelser/feiltolkninger og for å sikre at 
vedtaket er med kontrollerbart. Tillatelsen er nokså snever da den er avgrensa til at man skal ha 
påmontert slede og kjøre fulle lass, samt at transporten er avgrensa til å kjøre opp ved og andre 
tunge gjenstander, og at transport som bare gjelder ordinær bagasje ikke tillates. 
 
Vi bruker å gi flerårige dispensasjoner i slike tilfeller for å begrense det administrative arbeidet 
både for søker og for kommunen. Det vil være behov for å transportere ved og annet tyngre 
materiell til slike hytte regelmessig, og dersom bare ettårige tillatelser eller tillatelser til 
enkeltprosjekter blir benyttet så vil søknadsmengden øke betydelig. Dette er lite formålstjenlig i 
en tid der vi må kutte kostnader i kommunen.  
 
 

PS 32/20 Tapsfond startlån/etableringslån 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering 



 
 

PS 33/20 Høringer - oversikt til formannskapet 13.02.2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 34/20 Månedlig økonomirapport, januar 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Sake tas til orientering.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Sake tas til orientering.  

PS 35/20 Vurdering av ledig stilling, etatsleder helse og omsorg 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Stillingen som etatsleder helse og omsorg lyses ledig og besettes. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Stillingen som etatsleder helse og omsorg lyses ledig og besettes. 

PS 36/20 Tillegg til tjenestebeskrivelser og kriterier i helse og omsorg 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre vedtar tjenestebeskrivelse og tildelingskriterier for 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.  
Det opprettes to 40% stillinger til dagaktivitetstilbudet som organisatorisk legges under leder for 
hjemmetjenesten. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommunestyre vedtar tjenestebeskrivelse og tildelingskriterier for 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.  

Det opprettes to 40% stillinger til dagaktivitetstilbudet som organisatorisk legges under leder for 
hjemmetjenesten. 
 

PS 37/20 Drøftingssak "strategisamling Nord-Troms regionråd" 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken tas til orientering.  

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Ordførers innstilling 
Saken legges fram til drøfting 
 
 

PS 38/20 Investeringer i velferdsteknologi 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Formannskapet fikk saken på bordet samme dag som møtet. Vi 
støtter utvikling og bruk av velferdsteknologi. Saken sendes derfor kommunestyret uten 
innstilling, utover administrasjonens forslag. Administrasjonen bes legge fram et forslag til 
alternativ finansiering når saken ettersendes kommunestyret. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Formannskapet fikk saken på bordet samme dag som møtet. Vi støtter utvikling og bruk av 
velferdsteknologi. Saken sendes derfor kommunestyret uten innstilling, utover 
administrasjonens forslag. Administrasjonen bes legge fram et forslag til alternativ finansiering 
når saken ettersendes kommunestyret.  
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret vedtar bruk av inntil kr 1 950 000 til investeringer i velferdsteknologi med 
tilhørende infrastruktur samt lokal prosjektleder/koordinatorer i til sammen 80% stilling i 1 år.  
 
Administrasjonen søker om tilskudd fra Husbanken til tiltaket.  

Kommunens andel av kostnadene finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.  

Økte løpende driftsutgifter i form av lisenser og avdrag og renter på lån innarbeides i budsjett og 
økonomiplan.  
 
 

PS 39/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

RS 20/20 Vedtak om ferdigattest. 5429/22-23 

RS 21/20 5429/35/46. Vedtak søknad om utslippstillatelse av sanitært 
avløpsvann 

RS 22/20 1943/13/125 og 28/16. Vedtak- Tillatelse til tiltak grillstuer 

RS 23/20 Vedtak søknad om ferdigattest 1943/7/36 

RS 24/20 5429/27/29 Fyringsforbud 


