
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Digitalt møte på microsoft teams 
Dato: 02.04.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 11:50.  

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ingen.    

 
   
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef  
Unni Edvardsen Etatsleder helse og omsorg, kun sak 80/20.  
Jorunn Farstad Etatsleder oppvekst og kultur, kun sak 83/20.  
Åsmund Austarheim Konsulent landbruk og utmark, sakene 84/20 til 90/20.  
  

 
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.  
 
 
 
 
 
                                      
         _____________________                                               _____________________                                               
           Vera Eilertsen-Wassnes       Jan Helge Jensen 
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 



PS 80/20 Sosialhjelp - om barnetrygd som grunnlag for 
inntektsberegning 

 2020/80 

PS 81/20 Månedlig økonomirapportering, februar 2020  2020/50 
PS 82/20 Anskaffelse av tjenestebil til barnevernet  2019/118 
PS 83/20 Retningslinjer for utleie av flerbrukshall og 

svømmehall 
 2020/67 

PS 84/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport i forbindelse med tv-innspilling 

X 2020/1 

PS 85/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til Hytte- Karina Nilsen- Gnr/bnr 
46/5 

 2020/1 

PS 86/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytte på Haukøya- Aksel 
Sandberg 

 2020/1 

PS 87/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytte- Arne Kristian Garden- 
gnr/bnr 44/13 

 2020/1 

PS 88/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport i forbindelse med fiskekonkurranse -
Meiland Tur- og fritidslag 

 2020/1 

PS 89/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytter- Statskog 

 2020/1 

PS 90/20 Orientering - Kartlegging av friluftsområder i 
Kvænangen kommune er ferdigstilt 

 2019/64 

PS 91/20 Høringer - oversikt til formannskapet  2016/147 
PS 92/20 Referatsaker   
RS 38/20 Innspill til høring på forslag til løypenett for 

snøscooter i Alta 
 2016/196 

RS 39/20 Kommentarer til behandling av søknader om 
motorferdsel til hytter 

 2020/1 

RS 40/20 Utredning av innsparingstiltak i Troms 
Politidistrikt 

 2018/293 

RS 41/20 Vedtak om karantene etter reiser  2020/94 
RS 42/20 Vedtak om arrangementer, møter, 

sammenkomster med mer ifm Koronasmitten 
 2020/94 

RS 43/20 Tildeling av ekstra skjønnsmidler i forbindelse 
med utbrudd av koronavirus 

 2020/108 

RS 44/20 Vedtak om stengning av overnattings- og 
reiselivsbedrifter 

 2020/94 

RS 45/20 Opphevelse av vedtak om stengning av 
overnattings- og reiselivsbedrifter 

 2020/94 

RS 46/20 5429/35/70 Ferdigattest Johan Larsen Eira  2020/101 



RS 47/20 Tildeling av 75 % driftstilskudd fysioterapi  2019/254 
RS 48/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.03.2020  2017/179 
RS 49/20 Valg til styret i K-sekretariatet IKS  2015/380 
 
 

PS 80/20 Sosialhjelp - om barnetrygd som grunnlag for inntektsberegning 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Ved beregning av økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp) 
skal barnetrygden ikke tas med i inntektsgrunnlaget.  
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Ved beregning av økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp) skal barnetrygden ikke tas med 
i inntektsgrunnlaget.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
NAV Kvænangen fastholder praksisen med at barnetrygd medregnes i inntektsgrunnlaget ved 
utmåling av økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp). 
 
 

PS 81/20 Månedlig økonomirapportering, februar 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering.  

PS 82/20 Anskaffelse av tjenestebil til barnevernet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
 Det bes om at det utredes hvem som bør eie bilen?   
 Hva ligger i avtalens punkt "kostnader knyttet til kontoret belastes Kvænangen kommune"   
 Bilen skal disponeres 3 dager i uken. Hvem vil disponere bilen øvrige dager?  
 Kan det være aktuelt å gå til innkjøp av elbil? 



Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
 Det bes om at det utredes hvem som bør eie bilen?   
 Hva ligger i avtalens punkt "kostnader knyttet til kontoret belastes Kvænangen kommune"   
 Bilen skal disponeres 3 dager i uken. Hvem vil disponere bilen øvrige dager?  
 Kan det være aktuelt å gå til innkjøp av elbil?.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det anskaffes tjenestebil til barnevernet. Årskostnad på kr 46 700 for 2020 dekkes innen 
driftsbudsjett for Barnevernstjenesten. Kostnader for 2021 og videre legges inn i budsjett for 
Barnevernstjenesten.  

PS 83/20 Retningslinjer for utleie av flerbrukshall og svømmehall 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Tillegg til paragraf 4: Det åpnes for at lag og foreninger kan 
få mere enn to dager til bruk hver uke, om kapasiteten tilsier det.  
Innstillingen med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Retningslinjer for utleie av flerbrukshallen og svømmehall vedtas. Prisene legges inn som en del 
av gebyrregulativet. Tillegg til paragraf 4: Det åpnes for at lag og foreninger kan få mere enn to 
dager til bruk hver uke, om kapasiteten tilsier det.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Retningslinjer for utleie av flerbrukshallen og svømmehall vedtas. Prisene legges inn som en del 
av gebyrregulativet.  

PS 84/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i 
forbindelse med tv-innspilling 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
Behandling: 
Saken trekkes da den ikke lenger er aktuell. 
Vedtak: 
Saken trekkes da den ikke lenger er aktuell.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune Nordisk film 
TV AS tillatelse til bruk av snøscooter for transport av personell og utstyr i forbindelse med 
Innspilling av 71 grader nord.  
 



Den delen av søknaden som gjelder 5. mai sendes Fylkesmannen for behandling. Kvænangen 
kommune anbefaler at søknaden innvilges.   
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Fra Alta grense ved Kavringvannene via Polvannet og opp til øvre del av 

Jon Larsavassdraget til grense Alta kommune. Trase framgår av kart i 
saksutredningen.  

Personer: Dispensasjon gjelder kun ansatte i Nordisk Film  Tv As og kontraktsfesta 
underleverandører til tvproduksjonen. Alle skal kunne legitimere 
ansettelse eller kontraktsfestet tilhørighet til prosjektet.  

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil fem stk snøscootere.   

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fram til 4. mai 2020 
 

Antall turer Det er ikke satt et tak på antall turer, men det forutsettes at ferdselen reduseres til at 
absolutt minimum.  

Spesielle vilkår Det skal tas hensyn til eventuell reinflytting. Det forutsettes at søker har dialog med 
aktuelle reinbeitedistrikt.  

 
 
Generelle vilkår: 

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

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

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

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

 
Begrunnelse: 
Søker viser til et transportbehov og tiltaket kan gi positive lokale ringvirkninger for næringsliv. 
Alternative løsninger synes å være vanskelig.  Konsekvensene er relativt små da det er en 
kortvarig og forbigående forstyrrelse.  
 
 
 

PS 85/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
Hytte- Karina Nilsen- Gnr/bnr 46/5 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
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 Meiland gnr/bnr 44/13 i Kvænangen.  



Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 pkt e gir Kvænangen kommune 
tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 44/13 til fritidsbolig 
på samme eiendom.  
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 avslår Kvænangen kommune søknad 
om tillatelse til bruk av snøscooter for transport av vann i fra Storelva til fritidsbolig på gnr/bnr 
46/5. Avstanden fra hytta til Storelva er 800 meter i flatt terreng, og det er derfor ikke vist til et 
særlig behov for å bruke motorkjøretøy til denne transporten. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

46/5.  Trase fremgår av kartet i saksutredningen.  

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/5 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: 
Karina Nilsen 
Svein Roger Nilsen 
Kenneth Adolfsen 
Sindre Nilsen  

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.   

Antall turer: Det tillates inntil ti turer i året. Det skal føres kjørebok.  
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er 
ikke tillatelsen 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 
Meiland gnr/bnr 44/13 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 pkt e gir Kvænangen kommune tillatelse 
til bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 44/13 til fritidsbolig på samme 
eiendom.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 avslår Kvænangen kommune søknad om 
tillatelse til bruk av snøscooter for transport av vann i fra Storelva til fritidsbolig på gnr/bnr 46/5. 
Avstanden fra hytta til Storelva er 800 meter i flatt terreng, og det er derfor ikke vist til et særlig 
behov for å bruke motorkjøretøy til denne transporten. 
 
 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

46/5.  Trase fremgår av kartet i saksutredningen.  

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/5 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: 
Karina Nilsen 
Svein Roger Nilsen 
Kenneth Adolfsen 
Sindre Nilsen  

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.   

Antall turer: Det tillates inntil ti turer i året. Det skal føres kjørebok.  
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er 
ikke tillatelsen 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 86/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte på Haukøya- Aksel Sandberg 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
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 Meiland. 
Formålet er videretransport med båt fra Meiland til Haukøya.   
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/13.  Trase fremgår av kartet i saksutredningen.  

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Aksel Sandberg 
Morten Sandberg 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
 

Antall turer: Det tillates inntil ti turer. Det skal føres kjørebok.  
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er 
ikke tillatelsen gyldig.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 4. mai 2020.  
 
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 Meiland. Formålet 
er videretransport med båt fra Meiland til Haukøya.   
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/13.  Trase fremgår av kartet i saksutredningen.  

Personer: Tillatelsen gjelder for: 
Aksel Sandberg 
Morten Sandberg 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy.  
 

Antall turer: Det tillates inntil ti turer. Det skal føres kjørebok.  
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er 
ikke tillatelsen gyldig.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 4. mai 2020.  
 
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 87/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- Arne Kristian Garden- gnr/bnr 44/13 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
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 i Valan 
gnr/bnr 44/13 i Kvænangen.  

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 pkt e gir Kvænangen kommune tillatelse 
til bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 44/13 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/13.  Trase fremgår av kartet i saksutredningen. Alternativ rute fra 
hurtigbåtkaien på Valan til samme eiendom kan benyttes i nødstilfeller 
dersom det er dårlig vær. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 44/13 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: 
Arne Christian Garden 
Ella Johansen 
Niklas Ivar Johansen 
Karoline Johansen 

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.   

Antall turer: Det tillates inntil ti turer i året. Det skal føres kjørebok.  
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er 
ikke tillatelsen 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 i Valan 
gnr/bnr 44/13 i Kvænangen.  
 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 pkt e gir Kvænangen kommune tillatelse 
til bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 44/13 til fritidsbolig på samme 
eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 
 
 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr 

44/13.  Trase fremgår av kartet i saksutredningen. Alternativ rute fra 
hurtigbåtkaien på Valan til samme eiendom kan benyttes i nødstilfeller 
dersom det er dårlig vær. 

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 44/13 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: 
Arne Christian Garden 
Ella Johansen 
Niklas Ivar Johansen 
Karoline Johansen 

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.   

Antall turer: Det tillates inntil ti turer i året. Det skal føres kjørebok.  
Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er 
ikke tillatelsen 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 88/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i 
forbindelse med fiskekonkurranse -Meiland Tur- og fritidslag 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til 
bruk av snøscooter i forbindelse med isfiskekonkurranse på Storvannet og Langvannet på 
Meiland for transport av utstyr. Tillatelsen gjelder skjærtorsdag og påskeaften i fire år frem til 
og med  2023.  
Persontransport tillates ikke, men personer kan tas med på lasset dersom det ikke medfører økt 
transport.  
Særlige vilkår fremgår av tabell: 
 
Trase: Fra Meiland og opp til Storvannet og fra Meiland og opp til Langvannet.  

Traseer fremgår av kart i saksutredningen. 

Personell: All motorisert transport i forbindelse med arrangementet skal foregå i 
regi av arrangør. Leder for arrangementer er ansvarlig for å føre liste 
over hvem som kjører før oppstart. Lista skal være tilgjengelig for 
eventuell kontroll. 
 

Type 
kjøretøy og 
antall 

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

Tidsrom: Tillatelsen gjelder skjærtorsdag og påskeaften i fire år frem til og med  2023 

 
 



Generelle vilkår: 
 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 
 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 
 Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

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

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

 Vedtaket og kjørebok 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 for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 
av snøscooter i forbindelse med isfiskekonkurranse på Storvannet og Langvannet på Meiland for 
transport av utstyr. Tillatelsen gjelder skjærtorsdag og påskeaften i fire år frem til og med  2023.  
 
Persontransport tillates ikke, men personer kan tas med på lasset dersom det ikke medfører økt 
transport.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabell: 
 
Trase: Fra Meiland og opp til Storvannet og fra Meiland og opp til Langvannet.  

Traseer fremgår av kart i saksutredningen. 

Personell: All motorisert transport i forbindelse med arrangementet skal foregå i 
regi av arrangør. Leder for arrangementer er ansvarlig for å føre liste 
over hvem som kjører før oppstart. Lista skal være tilgjengelig for 
eventuell kontroll. 
 

Type 
kjøretøy og 
antall 

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

Tidsrom: Tillatelsen gjelder skjærtorsdag og påskeaften i fire år frem til og med  2023 

 
 
Generelle vilkår: 

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

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

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



 Vedtaket og kjørebok 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 89/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytter- Statskog 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune 

Statskog SF tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og annet tungt materiell til 
de åpne hyttene «Hvalvannsgammen» og «Lappasriidihytta».   

2. Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5a gir Kvænangen kommune 
Statskog SF tillatelse til bruk av snøscooter og ATV for transport av ved og annet tungt 
materiell til utleiehytter i «Gerbet» og i «Dalen».  

3. Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark §6 gir Kvænangen kommune Statskog SF 
tillatelse til landing med helikopter i forbindelse med transport av ved og annet tungt 
materiell til utleiehyttene «Gerbikhytta», «Dalstuen» og de de åpne hyttene 
«Hvalvannsgammen» og «Lappasriidihytta». 

 
Særlige vilkår fremgår av tabellen:  
Trase: Lokalisering av hyttene og traseer fremgår av kart i saksutredningen.  

 
Det skal ikke kjøres på barmark lenger enn til omlastningsplass ved linja 
i Gærbetdalen. Kjøring på barmark skal følge eksisterende 
traktorveg/kjøretrase. All annen barmarkstransport skal unngås.  

Personell: All kjøring skal skje med uniformert personell og/eller innleide som skal 
kunne dokumentere ansettelses- eller oppdragsforhold til Statskog SF 

Type 
kjøretøy og 
antall 

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy 
samtidig.  
Tillatelsen gjelder ATV. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy samtidig. 
ATV skal unngås så langt som mulig, og det skal tas hensyn til værforhold å 
ikke kjøre i våte perioder. 
Tillatelsen gjelder også helikopter til alle hyttene som alternativ til 
kjøretøy.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2023. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 
30 juni.  

Andre 
forhold 

Denne tillatelsen gjelder for motorferdselloven. Før kjøring kan tilta må 
dispensasjonen fra verneforskriften i landskapsvernområdet også 
innhentes.  
 
Det skal tas hensyn til preparerte skiløyper, og kjøring i tilrettelagte 
skispor skal unngås. 



 
Generelle vilkår:  

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare 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.  
 Vedtaket skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
4. Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune 

Statskog SF tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved og annet tungt materiell 
til de åpne hyttene «Hvalvannsgammen» og «Lappasriidihytta».   

 
5. Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5a gir Kvænangen kommune 

Statskog SF tillatelse til bruk av snøscooter og ATV for transport av ved og annet tungt 
materiell til utleiehytter i «Gerbet» og i «Dalen».  

 
6. Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark §6 gir Kvænangen kommune Statskog SF 

tillatelse til landing med helikopter i forbindelse med transport av ved og annet tungt 
materiell til utleiehyttene «Gerbikhytta», «Dalstuen» og de de åpne hyttene 
«Hvalvannsgammen» og «Lappasriidihytta». 

 
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen:  
 
Trase: Lokalisering av hyttene og traseer fremgår av kart i saksutredningen.  

 
Det skal ikke kjøres på barmark lenger enn til omlastningsplass ved linja 
i Gærbetdalen. Kjøring på barmark skal følge eksisterende 
traktorveg/kjøretrase. All annen barmarkstransport skal unngås.  

Personell: All kjøring skal skje med uniformert personell og/eller innleide som skal 
kunne dokumentere ansettelses- eller oppdragsforhold til Statskog SF 

Type 
kjøretøy og 
antall 

Tillatelsen gjelder snøscooter. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy 
samtidig.  
Tillatelsen gjelder ATV. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy samtidig. 
ATV skal unngås så langt som mulig, og det skal tas hensyn til værforhold å 
ikke kjøre i våte perioder. 
Tillatelsen gjelder også helikopter til alle hyttene som alternativ til 
kjøretøy.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2023. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 
30 juni.  

Andre 
forhold 

Denne tillatelsen gjelder for motorferdselloven. Før kjøring kan tilta må 
dispensasjonen fra verneforskriften i landskapsvernområdet også 
innhentes.  
 
Det skal tas hensyn til preparerte skiløyper, og kjøring i tilrettelagte 



skispor skal unngås. 

 
 
Generelle vilkår:  

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.  
 Tillatelsen gjelder bare 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.  
 Vedtaket skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 
 
 
 

PS 90/20 Orientering - Kartlegging av friluftsområder i Kvænangen 
kommune er ferdigstilt 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Kartleggingen er "grovemasket" i kartutsnittene. Ved bruk av 
kartene må det utvises skjønn og tas hensyn til i etterfølgende bruk.  
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen kommune tas til etterretning. 
Kvænangen kommune vil benytte kartleggingen av friluftsområder som kunnskapsgrunnlag for 
kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling og i andre politiske prosesser hvor friluftslivet i 
kommunen står sentralt.  
Kartleggingen er "grovemasket" i kartutsnittene. Ved bruk av kartene må det utvises skjønn 
og tas hensyn til i etterfølgende bruk.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Kvænangen kommune tas til etterretning. 
Kvænangen kommune vil benytte kartleggingen av friluftsområder som kunnskapsgrunnlag for 
kommunens planarbeid, enkeltsaksbehandling og i andre politiske prosesser hvor friluftslivet i 
kommunen står sentralt. 
 

PS 91/20 Høringer - oversikt til formannskapet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 92/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

RS 38/20 Innspill til høring på forslag til løypenett for snøscooter i Alta 

RS 39/20 Kommentarer til behandling av søknader om motorferdsel til hytter 

RS 40/20 Utredning av innsparingstiltak i Troms Politidistrikt 

RS 41/20 Vedtak om karantene etter reiser 

RS 42/20 Vedtak om arrangementer, møter, sammenkomster med mer ifm 
Koronasmitten 

RS 43/20 Tildeling av ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbrudd av 
koronavirus 

RS 44/20 Vedtak om stengning av overnattings- og reiselivsbedrifter 

RS 45/20 Opphevelse av vedtak om stengning av overnattings- og 
reiselivsbedrifter 

RS 46/20 5429/35/70 Ferdigattest Johan Larsen Eira 

RS 47/20 Tildeling av 75 % driftstilskudd fysioterapi 

RS 48/20 Protokoll fra møte i regionrådet 24.03.2020 

RS 49/20 Valg til styret i K-sekretariatet IKS 


