
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 10.03.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 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 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Hanne Wiesener Medlem KB 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Reidar Eilertsen-Wassnes Hanne Wiesener AP 

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakslista. Reidar Eilertsen møtte kl 0950 og 
deltok i behandlingen av alle sakene og orienteringen til etatsleder helse og omsorg. Sakene 
73/20 og 74/20 ble behandlet først.  
 
Konstituert administrasjonssjef orienterte kort om saken med coronasmitte.  
Etatsleder helse og omsorg orienterte om konseptvalgutredning bygg i helse og omsorg. 
Presentasjonen legges ved protokollen. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef 
Unni Edvardsen Etatsleder helse og omsorg (kun sakene 73/20 og 74/20) 
Bernt Mathiassen Arealplanlegger (starten av møtet og sak 66/20).  
  

 
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 
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PS 64/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for kvalitetssikring og innhenting av sporlogg for 
foreslåtte traseer til nye snøscooterløyper 

 2020/1 

PS 65/20 Søknad om landing med sjøfly på Ballanjavri- 
Asgeir Hoaas 

 2020/1 
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Djupanvika og Jøkelfjord - MOWI Norway AS 

 2015/124 
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skatteoppkreveren for Kvænangen kommune 

 2019/14 

PS 68/20 Orientering av situasjonen for nytt skolebygg 
mm, Kvbu 

 2015/753 

PS 69/20 Forberedelser til møte med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) 

 2015/666 

PS 70/20 Innmelding i ordningen Digifin  2020/78 
PS 71/20 Oppgaveoversikt og prioritering av større 

oppgaver 
 2015/330 

PS 72/20 Forslag til styremedlem/varamedlem i KomRev 
NORD 

 2015/318 

PS 73/20 Plan for velferdsteknologi 2020-2023  2017/381 
PS 74/20 Investeringer i velferdsteknologi  2017/381 
PS 75/20 Høringer - oversikt til formannskapet 10.03.2020  2016/147 
PS 76/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for kvalitetssikring og innhenting av sporlogg for 
foreslåtte trasser til nye scooterløyper- Tileggssak 

 2020/1 

PS 77/20 Referatsaker   
RS 32/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til 

hytte- 46/22- Alf Håvard Jakobsen 
 2020/1 

RS 33/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til 
hytte- gnr/bnr 46/18- Åge Olaussen 

 2020/1 

RS 34/20 Tillatelse til bruk av snøscooter fortransport av 
ved i forbindelse med hogst- Gnr/bnr 13/8- 
Gunnar Jonassen 

 2020/1 

RS 35/20 Vintervedlikehold Vikselva - Saltnes  2015/355 
RS 36/20 Informasjon om utredning av økonomiske 

innsparingstiltak 
 2018/293 

RS 37/20 Vedrørende tilskudd  2018/373 
 
 



PS 64/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for kvalitetssikring 
og innhenting av sporlogg for foreslåtte traseer til nye snøscooterløyper 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter for å kjøre opp sporlogg for følgende traser som er foreslått som offentlig 
scooterløype. Tillatelsen gjelder en tur med to snøscootere.  

Tillatelsen gjelder følgende strekninger. 
Trase Innspillshaver 
1.      Navit-Gardelvåg  Navitfoss camping v/Jan Malvin Iversen 
2.      Sammenbinding fra Navitløypa og 
Oksfjordløypa i Nordreisa gjennom 
«Midtreporten» Kvænangen scooterforening 
3.      Omlegging av Løpe fra Abojavri til 
Mollis over Borgajavri Kvænangen scooterforening 

4.      Grense Alta kommune ved Jalges Lakhu 
- Heisojavri og videre sør til Kautokeino 
grense sør for Heisojavri. Traseen legges 
vest for Badajavri.  Kvænangen scooterforening 
5.      Omlegging av løype i Kjækan. Kvænangen scooterforening 
6.      Sammenkoblingsløype mellom 
Kvænangen og Alta over Baddervannet  Kvænangen scooterforening 
7.      Sammenkoblingsløype mellom 
Kvænangen og Alta fra Storelvdalen. Kvænangen scooterforening 
8.      Fra Burfjord til Burfjorddalen over 
Halsen Kvænangen scooterforening 
9.      Fra Hampaeidet over Klubben til 
Løkeng. Stajord Bygdelag 
10.   Fra Jøkelfjord til sammenkobling med 
løpa på Alteidet. Kvænangen scooterforening 
11.   Sammenkoblingsløype fra Alteidet til 
Langfjordløypa i Alta Kvænangen scooterforening 
12.   Løypenett på Spildra Spildra grendelag 

13. Sammenkobling mellom Kvænangen og 
Loppa fra Kanasdalen og opp til 
kommunegrensa ved  Bjørndalvatna Ytre Kvænangen scooterforening 
14.Oksfjord-Meiland-Valan 

 
Valan vel og Meiland Tur og fritidslag 
 

15. Grense Alta til Løypa sør for 
Storelvvannet (Alternativ til nr 7.)  Kvænangen scooterforening 

  
Tillatelsen gjelder også nødvendig befaring i forbindelse med skredvurderinger, inntill tre turer med 
to snøscootere på følgende traseer nr 2, 7, 9, 12, 13 og 14. 
 



Tillatelsen gjelder frem til 4. mai 2021. Det er ikke tillatt å kjøre i perioden 5. mai -30. juni.  
Formålet er å sikre en nøyaktig avgrensning og plassering av løypeforslaget før videre utredninger 
og vurderinger, samt feltbefaring for vurdering av skredfare på strekningene.  
 
 
Vilkår: 

 Innspillshaver må avklare kjøringa med grunneier.  
 Kommunen skal loggføre hvem som kjøre og når det kjøres før kjøring starter.  
 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Fører 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, 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 å kjøre opp sporlogg for følgende traser som er foreslått som offentlig 
scooterløype. Tillatelsen gjelder en tur med to snøscootere.  
 
Tillatelsen gjelder følgende strekninger. 
 
Trase Innspillshaver 
1.      Navit-Gardelvåg  Navitfoss camping v/Jan Malvin Iversen 
2.      Sammenbinding fra Navitløypa og 
Oksfjordløypa i Nordreisa gjennom 
«Midtreporten» Kvænangen scooterforening 
3.      Omlegging av Løpe fra Abojavri til 
Mollis over Borgajavri Kvænangen scooterforening 

4.      Grense Alta kommune ved Jalges Lakhu 
- Heisojavri og videre sør til Kautokeino 
grense sør for Heisojavri. Traseen legges 
vest for Badajavri.  Kvænangen scooterforening 
5.      Omlegging av løype i Kjækan. Kvænangen scooterforening 
6.      Sammenkoblingsløype mellom 
Kvænangen og Alta over Baddervannet  Kvænangen scooterforening 
7.      Sammenkoblingsløype mellom 
Kvænangen og Alta fra Storelvdalen. Kvænangen scooterforening 
8.      Fra Burfjord til Burfjorddalen over 
Halsen Kvænangen scooterforening 
9.      Fra Hampaeidet over Klubben til 
Løkeng. Stajord Bygdelag 
10.   Fra Jøkelfjord til sammenkobling med 
løpa på Alteidet. Kvænangen scooterforening 



11.   Sammenkoblingsløype fra Alteidet til 
Langfjordløypa i Alta Kvænangen scooterforening 
12.   Løypenett på Spildra Spildra grendelag 

13. Sammenkobling mellom Kvænangen og 
Loppa fra Kanasdalen og opp til 
kommunegrensa ved  Bjørndalvatna Ytre Kvænangen scooterforening 
14.Oksfjord-Meiland-Valan 

 
Valan vel og Meiland Tur og fritidslag 
 

16. Grense Alta til Løypa sør for 
Storelvvannet (Alternativ til nr 7.)  Kvænangen scooterforening 

  
 
Tillatelsen gjelder også nødvendig befaring i forbindelse med skredvurderinger, inntill tre turer med 
to snøscootere på følgende traseer nr 2, 7, 9, 12, 13 og 14. 
 
Tillatelsen gjelder frem til 4. mai 2021. Det er ikke tillatt å kjøre i perioden 5. mai -30. juni.  
Formålet er å sikre en nøyaktig avgrensning og plassering av løypeforslaget før videre utredninger 
og vurderinger, samt feltbefaring for vurdering av skredfare på strekningene.  
 
 
Vilkår: 
 

 Innspillshaver må avklare kjøringa med grunneier.  
 Kommunen skal loggføre hvem som kjøre og når det kjøres før kjøring starter.  
 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.  
 Fører 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, og forevises på forlangende fra politi, 
fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 

PS 65/20 Søknad om landing med sjøfly på Ballanjavri- Asgeir Hoaas 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Forslag fra Sp: SØKNAD ANGÅENDE DISP LANDING MED SJØFLY PÅ BALLANJAVRI. 
I saker som legges fram for utvalget til behandling, har utvalget mulighet til å bruke skjønn i 
forhold til lov og regelverk. Også motorferdselsloven gir oss muligheten til dette. Søknaden om 
bruk av småfly til transport til nevnte område innvilges, det med tanke på at det vil gi en sjelden 
mulighet til rekreasjon og naturopplevelse. Slike turer er så sjelden gjennomført, at belastningen 
på natur og miljø vil være svært liten. 
Innstillingen ble vedtatt med 4 stemmer mot forslaget fra Sp som fikk 1 stemme.  



Vedtak: 
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 avslår Kvænangen kommune søknad fra Asgeir Hoaas om 
landing med sjøfly på Ballanjavri. Avslaget er begrunnet med at det ikke kan vises til «særlige 
grunner» slik loven krever.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i motorferdselloven § 6 avslår Kvænangen kommune søknad fra Asgeir Hoaas om 
landing med sjøfly på Ballanjavri. Avslaget er begrunnet med at det ikke kan vises til «særlige 
grunner» slik loven krever.  
 
 

PS 66/20 Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplanen for å etablere nye 
akvakulturanlegg i Olderfjorden, Djupanvika og Jøkelfjord - MOWI Norway 
AS 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Forslag fra Sp/H/FrP: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN FOR Å 
ETABLERE NYE AKVAANLEGG I OLDERFJORDEN, DJUPMANVIK OG 
JØLKELFJORD - MOWI NORWAY AS. 1) Høringssvarene fra sektormyndigheter, 
faginstanser og organisasjoner uttrykker i sum at ulempene ved at det gis dispensasjon fra 
Kystsoneplanen til etablering av omsøkte lokaliteter er større enn fordelene. Det legges her 
særlig vekt på de uttalelser kommet fra Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Fylkesmann og fra 
organisasjoner knyttet opp til fiskeri. Med bakgrunn i dette, gis det ikke dispensasjon fra 
Kystsoneplanen til etablering av anlegg for akvakultur ved Djupanvik - Vassberget og 
Olderfjord - Nakkeneset. 2) Vedrørende utviklingskonsesjonen "Donut", støtter en 
administrasjonssjefens forslag om flytting av denne til lokalitet Karvika. Før eventuell 
etablering der, sendes forslaget ut til høring. 
Forslag fra Ap/KB: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Kvænangen kommune 
MOWI Norway AS dispensasjon fra Kystsoneplanen for å etablere anlegg for akvakultur ved 
Djupanvika – Vannberget. Hensikten med dispensasjonen er å midlertidig sikre arbeidsplasser 
både på sjø og ved fabrikken i Jøkelfjord. Bruk av nye lokaliteter skal tas gjennom en rullering 
av kystsoneplanen.  
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder for ett utsett av fisk (slik at selskapet hindrer permitteringer). 
- Anlegget må tilpasses slik at det i minst mulig grad påvirker reketråling. 
- Det kan ikke benyttes medikamentell behandling for avlusing. Dersom slik behandling 

skal skje, må det skje i lukket brønnbåt. Eventuelt spillvann må dumpes på plass etter 
avtale med fiskerinæringen. Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet avgjør kommunen 
spørsmålet.   

Lokaliteten omsøkt i Jøkelfjord – Saltnes avslås. Kvænangen kommune mener at lokaliteten 
10804 Karvika bør brukes til utviklingskonsesjonen «Donut». Lokaliteten er avsatt til 
akvakultur. 
Forslaget fra Sp/H/FrP ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen.  
Forslaget fra Ap/KB ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra Sp/H/FrP.  



Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Kvænangen kommune MOWI Norway AS 
dispensasjon fra Kystsoneplanen for å etablere anlegg for akvakultur ved Djupanvika – 
Vannberget. Hensikten med dispensasjonen er å midlertidig sikre arbeidsplasser både på sjø og 
ved fabrikken i Jøkelfjord. Bruk av nye lokaliteter skal tas gjennom en rullering av 
kystsoneplanen.  
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder for ett utsett av fisk (slik at selskapet hindrer permitteringer). 
- Anlegget må tilpasses slik at det i minst mulig grad påvirker reketråling. 
- Det kan ikke benyttes medikamentell behandling for avlusing. Dersom slik behandling 

skal skje, må det skje i lukket brønnbåt. Eventuelt spillvann må dumpes på plass etter 
avtale med fiskerinæringen. Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet avgjør kommunen 
spørsmålet.   

Lokaliteten omsøkt i Jøkelfjord – Saltnes avslås. Kvænangen kommune mener at lokaliteten 
10804 Karvika bør brukes til utviklingskonsesjonen «Donut». Lokaliteten er avsatt til 
akvakultur. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Kvænangen kommune MOWI Norway AS 
dispensasjon fra Kystsoneplanen for å etablere to anlegg for akvakultur ved Djupanvika – 
Vannberget og Olderfjord – Nakkeneset. Tillatelsen gjelder i 5 år fra eventuell konsesjon etter 
akvakulturloven blir gitt. 
 
Lokaliteten omsøkt i Jøkelfjord – Saltnes avslås. Kvænangen kommune mener at lokaliteten 
10804 Karvika bør brukes til utviklingskonsesjonen «Donut». Lokaliteten er avsatt til 
akvakultur. 

PS 67/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for 
Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Til orientering 
 

PS 68/20 Orientering av situasjonen for nytt skolebygg mm, Kvbu 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering.  

PS 69/20 Forberedelser til møte med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken tas til orientering.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til diskusjon.  

PS 70/20 Innmelding i ordningen Digifin 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune melder seg inn i Digifin. Årskostnad for 2020 på kr 24 000 tas innen eget 
ansvarsområde (A185 fellesutgifter). Framtidig utgifter tas inn i budsjettet. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune melder seg inn i Digifin. Årskostnad for 2020 på kr 24 000 tas innen eget 
ansvarsområde (A185 fellesutgifter). Framtidig utgifter tas inn i budsjettet. 

PS 71/20 Oppgaveoversikt og prioritering av større oppgaver 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering.  

PS 72/20 Forslag til styremedlem/varamedlem i KomRev NORD 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Som medlem til styret i KomRev NORD IKS foreslås Eirik Mevik. 
Som varamedlem til styret i KomRev NORD IKS foreslås Vera Eilertsen-Wassnes.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Som medlem til styret i KomRev NORD IKS foreslås Eirik Mevik.  
Som varamedlem til styret i KomRev NORD IKS foreslås Vera Eilertsen-Wassnes.  
 
Administrasjonssjefens innstilling 
Som medlem til styret i KomRev NORD IKS foreslås … 
Som varamedlem til styret i KomRev NORD IKS foreslås … 

PS 73/20 Plan for velferdsteknologi 2020-2023 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Temaplan for velferdsteknologi 2020-2023 med tilhørende handlingsplan vedtas. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Temaplan for velferdsteknologi 2020-2023 med tilhørende handlingsplan vedtas. 
 

PS 74/20 Investeringer i velferdsteknologi 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar bruk av inntil kr 3 086 000 til investeringer i velferdsteknologi med 

tilhørende infrastruktur på Gargo sykehjem, Furutoppen bofellesskap for utviklingshemmede 
og «Hybelbygget» for eldre, over en periode på to år.  

2. Administrasjonen søker om 55% tilskudd fra Husbanken til tiltaket.  
3. Kommunens andel av kostnadene finansieres slik: 25% belastes disposisjonsfondet, 

resterende finansieres ved låneopptak.  



4. Økte driftsutgifter knyttet til lisenser, abonnement ol., samt avdrag og renter på lån dekkes 
så langt som mulig gjennom eksisterende budsjettpost avsatt til velferdsteknologi. Evt. udekt 
rest innarbeides i budsjett og økonomiplan.  

5. Det opprettes en midlertidig 60% stillingsressurs i et år for å sikre en vellykket 
implementering, derav 20% til systemansvarlig og 40% fordelt til frikjøp ved aktuelle 
enheter. Det søkes om tilskudd til dette. Dersom tilskudd ikke innvilges, søkes inndekning i 
egen etat.  

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Forslag fra SP: Saken utsettes. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

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 

1. Kommunestyret vedtar bruk av inntil kr 3 086 000 til investeringer i 
velferdsteknologi med tilhørende infrastruktur på Gargo sykehjem, Furutoppen 
bofellesskap for utviklingshemmede og «Hybelbygget» for eldre, over en periode på 
to år.  

2. Administrasjonen søker om 55% tilskudd fra Husbanken til tiltaket.  
3. Kommunens andel av kostnadene finansieres slik: 25% belastes disposisjonsfondet, 

resterende finansieres ved låneopptak.  
4. Økte driftsutgifter knyttet til lisenser, abonnement ol., samt avdrag og renter på lån 

dekkes så langt som mulig gjennom eksisterende budsjettpost avsatt til 
velferdsteknologi. Evt. udekt rest innarbeides i budsjett og økonomiplan.  



5. Det opprettes en midlertidig 60% stillingsressurs i et år for å sikre en vellykket 
implementering, derav 20% til systemansvarlig og 40% fordelt til frikjøp ved 
aktuelle enheter. Det søkes om tilskudd til dette. Dersom tilskudd ikke innvilges, 
søkes inndekning i egen etat.  

 
 

PS 75/20 Høringer - oversikt til formannskapet 10.03.2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 76/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for kvalitetssikring 
og innhenting av sporlogg for foreslåtte trasser til nye scooterløyper- 
Tileggssak 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Vedtak i sak 64/20 om dispensasjon fra motorferdselloven for kvalitetsikring av foreslåtte 
traseer og innhenting av sporlogg utvides med avstikker fra løypa mellom Reinfjord og 
Olderfjord.. Tillatelsen gjelder også befaring i forbindelse med skredvurderinger.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Vedtak i sak 64/20 om dispensasjon fra motorferdselloven for kvalitetsikring av foreslåtte 
traseer og innhenting av sporlogg utvides med avstikker fra løypa mellom Reinfjord og 
Olderfjord.. Tillatelsen gjelder også befaring i forbindelse med skredvurderinger.  
 
 
 
 



PS 77/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

RS 32/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte- 46/22- Alf 
Håvard Jakobsen 

RS 33/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte- gnr/bnr 
46/18- Åge Olaussen 

RS 34/20 Tillatelse til bruk av snøscooter fortransport av ved i forbindelse 
med hogst- Gnr/bnr 13/8- Gunnar Jonassen 

RS 35/20 Vintervedlikehold Vikselva - Saltnes 

RS 36/20 Informasjon om utredning av økonomiske innsparingstiltak 

RS 37/20 Vedrørende tilskudd 


