
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 28.05.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 11:20.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 
Ronald Jenssen MEDL H/FRP 
Jan Helge Jensen MEDL SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vera Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
Hanne Wiesener MEDL KB 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Engebretsen Vera Eilertsen-Wassnes AP 
Reidar Eilertsen-Wassnes Hanne Wiesener AP 

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
Pål Schreiner Mathiesen orienterte om FACT-prosjektet. PPT-foiler følger vedlagt protokollen.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef 
Bernt Mathiassen Arealplanlegger, kun sak 117/20.  
Åsmund Austarheim Rådgiver landbruk og miljø, sakene 119/20 – 122/20. 

 
 
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.  
 
 
 
 
 
                                      
            _____________________                                   _____________________ 
                   Ole Engebretsen         Ronald Jenssen 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 117/20 Detaljregulering med konsekvensutredning E6 
Kvænangsfjellet - Planprogram til offentlig 
ettersyn og varsel om oppstart av planarbeidet 

 2019/276 

PS 118/20 Ny selskapsavtale fra 01.07.20 for KomRev 
NORD IKS 

 2015/318 

PS 119/20 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom - 
Gnr/bnr 36/5 og 36/9 

 2020/151 

PS 120/20 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel og deling av eiendom gnr/bnr 9/6 

 2017/173 

PS 121/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport pga bevegelseshemming 

X 2020/1 

PS 122/20 REFERATSAKER   
RS 71/20 5429/31/87 Vedtak søknad om utslippstilatelse  2020/92 
RS 72/20 Innspill til varsel om oppstart på fastsetting av 

snøscooterløyper 
 2016/196 

RS 73/20 Deling av eiendom gnr/bnr 8/5 -Anne Karin 
Nilsen-Massetak 

 2017/261 

RS 74/20 Vedtak Søknad om tillatelse til tiltak garasje 
5429/13/301 

 2020/140 

RS 75/20 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for 
transport til hytte og transport av ved gnr/bnr 
37/2- Steinar Bach 

 2020/1 

 
 

PS 117/20 Detaljregulering med konsekvensutredning E6 Kvænangsfjellet - 
Planprogram til offentlig ettersyn og varsel om oppstart av planarbeidet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Redaksjonell endring av dato fra 10/7 til 17/7.  
Vedtak: 
Formannskapet i Kvænangen vedtar at forslag til planprogram med konsekvensutredning av 
detaljregulering E6 Kvænangsfjellet legges ut til offentlig høring i minst 6 uker. Høringsfristen 
settes til 17.07.2020. 
Samtidig varsles planoppstart av detaljregulering E6 Kvænangsfjellet.  
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet i Kvænangen vedtar at forslag til planprogram med konsekvensutredning av 
detaljregulering E6 Kvænangsfjellet legges ut til offentlig høring i minst 6 uker. Høringsfristen 
settes til 10.07.2020. 
Samtidig varsles planoppstart av detaljregulering E6 Kvænangsfjellet. 
 

PS 118/20 Ny selskapsavtale fra 01.07.20 for KomRev NORD IKS 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes. 

PS 119/20 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom - Gnr/bnr 36/5 og 36/9 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.05.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
 Kan det være aktuelt for søkerne å skille ut hytta og selge øvrig utmarkseiendom? 
 Dersom det blir et vilkår at søkerne må bosette seg på eiendommen, er det aktuelt for søkerne? 
 Arbeides det med en driftsplan, og i hvilken grad vil det bli næringsvirksomhet på eiendommen? 
 Formannskapet stiller ikke bruk eller skjøtsel av vannsaga som et vilkår, men ønsker å høre hvordan 

nye eiere planlegger å ivareta kulturminnet «vannsaga Navit».  

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
 Kan det være aktuelt for søkerne å skille ut hytta og selge øvrig utmarkseiendom? 
 Dersom det blir et vilkår at søkerne må bosette seg på eiendommen, er det aktuelt for søkerne? 
 Arbeides det med en driftsplan, og i hvilken grad vil det bli næringsvirksomhet på eiendommen? 
 Formannskapet stiller ikke bruk eller skjøtsel av vannsaga som et vilkår, men ønsker å høre hvordan 

nye eiere planlegger å ivareta kulturminnet «vannsaga Navit».  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 9 og 11 gir Kvænangen kommune Synnøve Abrahamsen 
(f  28.08.73) og Ole Jørgen Romsdal (f 22.11.88) konsesjon til erverv av hver sin ideelle andel 
på 50% av eiendommene gnr/bnr 65/5 og 36/9. Formålet er drift og skjøtsel av skogen.  
  

 Skogen driftes og skjøttes etter skogbrukslovens bestemmelser og i samråd med kommunens 
skogforvaltning. 
 

 



PS 120/20 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og deling 
av eiendom gnr/bnr 9/6 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av ca. 2000 m2 fra eiendom gnr/bnr 9/6. Arealet 
som deles ifra skal og skal benyttes som tilleggsareal til gnr/bnr 9/44. 

Delingen omfatter følgende tillatelser:  

 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 
bygningslovens 1-8 og 19-2.  

 Deling godkjennes jfr. Plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1og 28-1.  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 
bygningslovens 1-8 og 19-2. 

Det settes følgende vilkår: 

 Alt areal som berører veggrunn til kommunal veg (minimum 3 meter fra vegskulder) 
skal holdes utenom ny eiendom ved oppmåling. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at opprydding i uklare eierforhold gjennom tilpassning av 
eiendom gnr/bnr 9/44 kan bidra til økt bolyst. Samtidig som omsøkt fradeling ikke vil komme i 
vesentlig konflikt med jordlovens bestemmelser og konsekvensene for landbruk, reindrift, natur- og 
kulturmiljø og friluftslivet i området er ikke så store at planformålet settes vesentlig til side.  

Vi vil også presisere at dispensasjonen hjemler bare deling av eiendommen for opprydding i 
eiendomsforhold. Arealet grenser til areal med viktige miljøverdier og området har potensielt 
ustabile grunnforhold som det må tas hensyn til. Foreslåtte tiltak som innebærer 
masseforflytning, utbedring av båtutett og vil kreve egne tillatelser etter plan og bygningsloven.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av ca. 2000 m2 fra eiendom gnr/bnr 9/6. Arealet 
som deles ifra skal og skal benyttes som tilleggsareal til gnr/bnr 9/44. 
 
Delingen omfatter følgende tillatelser:  

 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12  
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens 1-8 og 19-2.  
 Deling godkjennes jfr. Plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1og 28-1.  
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens 1-8 og 19-2. 
 
Det settes følgende vilkår: 

 Alt areal som berører veggrunn til kommunal veg (minimum 3 meter fra vegskulder) 
skal holdes utenom ny eiendom ved oppmåling. 

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at opprydding i uklare eierforhold gjennom tilpassning av 
eiendom gnr/bnr 9/44 kan bidra til økt bolyst. Samtidig som omsøkt fradeling ikke vil komme i 



vesentlig konflikt med jordlovens bestemmelser og konsekvensene for landbruk, reindrift, natur- og 
kulturmiljø og friluftslivet i området er ikke så store at planformålet settes vesentlig til side.  
 
Vi vil også presisere at dispensasjonen hjemler bare deling av eiendommen for opprydding i 
eiendomsforhold. Arealet grenser til areal med viktige miljøverdier og området har potensielt 
ustabile grunnforhold som det må tas hensyn til. Foreslåtte tiltak som innebærer 
masseforflytning, utbedring av båtutett og vil kreve egne tillatelser etter plan og bygningsloven.    
 
 
 

PS 121/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport pga 
bevegelseshemming 

PS 122/20 REFERATSAKER 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering.  
 

RS 71/20 5429/31/87 Vedtak søknad om utslippstilatelse 

RS 72/20 Innspill til varsel om oppstart på fastsetting av snøscooterløyper 

RS 73/20 Deling av eiendom gnr/bnr 8/5 -Anne Karin Nilsen-Massetak 

RS 74/20 Vedtak Søknad om tillatelse til tiltak garasje 5429/13/301 

RS 75/20 Søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte og 
transport av ved gnr/bnr 37/2- Steinar Bach 


