
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Digitalt møte på Microsoft Teams 
Dato: 29.04.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 10.20.  

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Jan Helge Jensen Medlem SP 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Martin Holst Jan Helge Jensen SP 
   

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
Vera orienterte om kort om FACT-team. Ønske at formannskapet informeres om dette og at 
prosjektleder kan komme og orientere formannskapet.  
Sak til neste formannskapsmøte om støtte til næringslivet. 
Neste kommunestyremøte, kanskje vi må ha et i slutten av mai.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef 
Åsmund Austarheim Konsulent landbruk, miljø og utmark 

 
 
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.  
 
                           
 
 
            
               _____________________                                 _____________________ 
                        Ole Martin Holst                                                Hanne Wiesener 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 96/20 Søknadskjema sommerarbeidsplass for ungdom, 
endring kriterier for tildeling 

 2020/64 

PS 97/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport til hytte- gnr/bnr 46/15- Kjell A. 
Johansen 

 2020/1 

PS 98/20 Søknad om dispensasjon for transport til hytte 
gnr/bnr/fnr 35/7/4- Odd J hallen 

 2020/1 

PS 99/20 Tillegg i vedtak om motorferdsel i utmark til 
hytter-tatskog 

 2020/1 

PS 100/20 Søknad om deling av driftsenhet i Landbruket - 
Willy Simonsen 

 2020/123 

PS 101/20 Søknad om dispensasjon fra plan og deling av 
eiendom gnr/bnr 6/2 

 2020/2 

PS 102/20 Tjenestebeskrivelse hverdagsrehabilitering  2018/325 
PS 103/20 Høringer - oversikt til formannskapet 29.04.2020  2016/147 
PS 104/20 Månedlig økonomirapportering, mars 2020  2020/50 
PS 105/20 Referatsaker   
RS 50/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til 

hytte -gnr/bnr 46/3- Øyvind Isaksen 
 2020/1 

RS 51/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til 
hytte - gnr/bnr 45/7- Arne E. Pettersen 

 2020/1 

RS 52/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til 
hytte gnr/bnr 44/5 og 14-Kent Stian Garden 

 2020/1 

RS 53/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til 
Hytte- gnr/bnr 46/26- Alf Vidar Jacobsen 

 2020/1 

RS 54/20 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter pga 
bevegelseshemming 

X 2020/1 

RS 55/20 Tillatelse til bruk av snøscooter pga 
bevegelseshemming 

X 2020/1 

RS 56/20 Svar på søknad om plass i SFO for skoleåret 
2020/2021 

X 2020/133 

RS 57/20 Kurs- og planleggingsdager for barnehagene i 
Kvænangen 2020/21 

 2018/259 

RS 58/20 Skoleruta 2020 - 2021  2015/98 
RS 59/20 Hovedopptak SFO 2020/2021  2015/123 
RS 60/20 Nedtrekk av 3 årsverk i oppvekstsektoren.  2020/70 
RS 61/20 Svar på oppsigelse av stilling  2015/525 
RS 62/20 Søknad om tomt i kommunalt boligfelt Stormo ll  2015/292 



i Burfjord 
RS 63/20 Fylkesmannen omgjør Kvænangen kommunes 

formannskapsvedtak 86/19 om motorisert 
transport til hytte 

 2020/1 

RS 64/20 Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke og 
røykekontroller 

 2020/15 

RS 65/20 Brev fra Landbruks- og matdepartementet 
angående Beitekrisen i reindriftsnæringen 

 2016/14 

RS 66/20 Vedrørende søknad om tillatelse til å sette opp 
elektrisk ferist - KV 1009 - Kvitebergeidet 

 2015/203 

RS 67/20 Informasjon om økonomiske virkemidler i 
kommunene i forbindelse med korona 

 2019/348 

RS 68/20 Protokoll representantskapsmøte - Nord-Troms 
Friluftsråd 

 2015/380 

RS 69/20 Opphør av brøytekontrakt  2015/355 
RS 70/20 Stortingets behandling av regjeringens 3. 

krisepakke 
 2019/348 

 
 

PS 96/20 Søknadskjema sommerarbeidsplass for ungdom, endring kriterier 
for tildeling 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Nye endrede kriterier for tildeling av sommerarbeidsplasser for ungdom vedtas. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Nye endrede kriterier for tildeling av sommerarbeidsplasser for ungdom vedtas. 
 
 
 

--- slutt på innstilling ---PS 97/20 Søknad om dispensasjon fra 
motorferdselloven for transport til hytte- gnr/bnr 46/15- Kjell A. Johansen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig på 
gnr/bnr 46/15.   
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 46/15 til fritidsbolig på samme 
eiendom.  
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra kommunegrensa mot Nordreisa og 

ut til hytte på gnr/bnr 46/15.  Trase fremgår av kartet i 
saksutredningen.  

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/15 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: 
Kjell Asbjørn Johansen 
Kjell H. Johansesn 
Marie 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 til og fra Meiland. 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 § 5 første ledd bokstav c gir Kvænangen 
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til egen fritidsbolig på 
gnr/bnr 46/15.   
 
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 46/15 til fritidsbolig på samme 
eiendom.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra kommunegrensa mot Nordreisa og 

ut til hytte på gnr/bnr 46/15.  Trase fremgår av kartet i 
saksutredningen.  

Vedhogst: -Hogsten skal foregå på eiendommen gnr/bnr 46/15 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: 
Kjell Asbjørn Johansen 
Kjell H. Johansesn 
Marie 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 til og fra Meiland. 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 98/20 Søknad om dispensasjon for transport til hytte gnr/bnr/fnr 35/7/4- 
Odd J hallen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.04.2020  
Behandling: 
Forslag fra Ronald Jenssen: Søknaden innvilges på standard vilkår i slike saker.  
Forslaget fra Ronald Jenssen ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
Vedtak: 
Søknaden innvilges på standard vilkår i slike saker. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 avslår Kvænangen kommunen søknad fra 
Odd Jalgot Hallen om dispensasjon for bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje til hytte 
på gnr/bnr/fnr 35/7/4 ved Lillestraumen. 
 
 

PS 99/20 Tillegg i vedtak om motorferdsel i utmark til hytter-tatskog 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Det vises til vedtak om dispensasjon til bruk av motorisert transport til hytter. (PS 
Formannskapet nt 89/20)  
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 7 settes vilkår om maksimalt fem turer i 
året til de enkelte hyttene for denne transporten.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det vises til vedtak om dispensasjon til bruk av motorisert transport til hytter. (PS 
Formannskapet nt 89/20)  
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 7 settes vilkår om maksimalt fem turer i 
året til de enkelte hyttene for denne transporten.  
 
 



PS 100/20 Søknad om deling av driftsenhet i Landbruket - Willy Simonsen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme.  
Vedtak: 
Med hjemmel i jordlovens § 12 innvilges søknad om deling av driftsenhet i landbruket. Gnr/bnr 
12/19 tillates delt fra driftsenhet bestående av gnr/bnr 12/7, 12/19 og 12/25. Det er ikke knyttet 
særskilt formål til delinga, og det innebærer ingen planmessig endring.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i jordlovens § 12 innvilges søknad om deling av driftsenhet i landbruket. Gnr/bnr 
12/19 tillates delt fra driftsenhet bestående av gnr/bnr 12/7, 12/19 og 12/25. Det er ikke knyttet 
særskilt formål til delinga, og det innebærer ingen planmessig endring.  
 
 

PS 101/20 Søknad om dispensasjon fra plan og deling av eiendom gnr/bnr 6/2 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av eiendom gnr/bnr 6/2. Arealet som deles ifra 
skal være omlag 9000 m2 og skal benyttes som selvstendig tomt til eksisterende bolig og gårdstun.  

Delingen omfatter følgende tillatelser:  
 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12. 
 Deling godkjennes jfr. Plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1og 28-1. Hensynet til 27-1, 

27-2, 27-4 om vei, vann og avløp er vurdert til å være tilfredsstillende. 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens 19-2 og for planformålet og lovens 1-8 om 100-metersbeltet til sjø.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av eiendom gnr/bnr 6/2. Arealet som deles ifra 
skal være omlag 9000 m2 og skal benyttes som selvstendig tomt til eksisterende bolig og gårdstun.  
 
Delingen omfatter følgende tillatelser:  

 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12  
 Deling godkjennes jfr. Plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1og 28-1. Hensynet til , 27-1, 

27-2, 27-4 om vei, vann og avløp er vurdert til å være tilfredstillende. 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens 19-2 og for planformålet og lovens 1-8 om 100-metersbeltet til sjø.  
 
 
 



PS 102/20 Tjenestebeskrivelse hverdagsrehabilitering 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Tjenestebeskrivelse og tildelingskriterier for hverdagsrehabilitering vedtas.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Tjenestebeskrivelse og tildelingskriterier for hverdagsrehabilitering vedtas.  
 
 

PS 103/20 Høringer - oversikt til formannskapet 29.04.2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 104/20 Månedlig økonomirapportering, mars 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.04.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak:  
Saken tas til orientering.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering.  

PS 105/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.04.2020  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 



Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 



RS 50/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte -gnr/bnr 46/3- 
Øyvind Isaksen 

RS 51/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte - gnr/bnr 
45/7- Arne E. Pettersen 

RS 52/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte gnr/bnr 44/5 
og 14-Kent Stian Garden 

RS 53/20 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til Hytte- gnr/bnr 
46/26- Alf Vidar Jacobsen 

RS 54/20 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter pga bevegelseshemming 

RS 55/20 Tillatelse til bruk av snøscooter pga bevegelseshemming 

RS 56/20 Svar på søknad om plass i SFO for skoleåret 2020/2021 

RS 57/20 Kurs- og planleggingsdager for barnehagene i Kvænangen 2020/21 

RS 58/20 Skoleruta 2020 - 2021 

RS 59/20 Hovedopptak SFO 2020/2021 

RS 60/20 Nedtrekk av 3 årsverk i oppvekstsektoren. 

RS 61/20 Svar på oppsigelse av stilling 

RS 62/20 Søknad om tomt i kommunalt boligfelt Stormo ll i Burfjord 

RS 63/20 Fylkesmannen omgjør Kvænangen kommunes formannskapsvedtak 
86/19 om motorisert transport til hytte 

RS 64/20 Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke og røykekontroller 

RS 65/20 Brev fra Landbruks- og matdepartementet angående Beitekrisen i 
reindriftsnæringen 

RS 66/20 Vedrørende søknad om tillatelse til å sette opp elektrisk ferist - KV 
1009 - Kvitebergeidet 

RS 67/20 Informasjon om økonomiske virkemidler i kommunene i 
forbindelse med korona 

RS 68/20 Protokoll representantskapsmøte - Nord-Troms Friluftsråd 

RS 69/20 Opphør av brøytekontrakt 

RS 70/20 Stortingets behandling av regjeringens 3. krisepakke 




