
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 30.06.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 13:45.  

 
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 
  

 
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 139/20 Søknad om konsesjon til erverv av gnr bnr/12/7_ 
Marianne og William Hagell 

 2020/123 



PS 140/20 Søknad om dispensasjon fra plan, deling og salg 
av areal- Tilleggsareal til boligtomt 13/238- Jon 
Arne Solheim 

 2019/195 

PS 141/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport i forbindelse med 
mineralundersøkelser- Boreal Metals 

 2020/1 

PS 142/20 Anmodning om utbetaling av faktura for brøyting 
av vei til Olgula vinteren 2019/2020 

 2015/355 

PS 143/20 Uttalelse. Varsel om oppstart og høring av forslag 
til planprogram. Detaljregulering for E6 over 
Kvænangsfjellet 

 2019/276 

PS 144/20 Høringer - oversikt til formannskapet 30.06.2020  2016/147 
PS 145/20 Godkjenning av forhandlingsprotokoll ***** 

***** 
X 2020/16 

PS 146/20 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2016/183 
PS 147/20 Diskusjonsgrunnlag - Nærmiljøsentral i 

Kvænangen 
 2020/93 

PS 148/20 Referatsaker   
RS 83/20 Svar på søknad om stipend X 2020/145 
RS 84/20 Svar på søknad om stipend. X 2020/145 
RS 85/20 Søknad om stipend. X 2020/145 
RS 86/20 Søknad om stipend. X 2020/145 
RS 87/20 Svar på søknad om stipend X 2020/145 
RS 88/20 Svar på søknad om stipend X 2020/145 
RS 89/20 Svar på søknad om stipend X 2020/145 
RS 90/20 Svar på søknad om stipend X 2020/145 
RS 91/20 Svar på søknad om stipend X 2020/145 
RS 92/20 Svar på søknad om stipend X 2020/145 
RS 93/20 Svar på søknad om stipend. X 2020/145 
RS 94/20 Svar på søknad om stipend  2020/145 
RS 95/20 Svar på søknad om stipend  2020/145 
RS 96/20 Svar på søknad om stipend  2020/145 
RS 97/20 Svar på søknad om stipend  2020/145 
RS 98/20 Konsesjon til erverv av eiendom gnr/bnr 13/12-

Victor Wilhelmsen 
 2020/181 

RS 99/20 Skadefellingstillatelse grågås- Trond Jensen  2016/214 
RS 100/20 Fylkesmannens vedtak - forlenget åpning av 

snøskuterløper etter 4.mai 2020. 
 2016/196 

RS 101/20 Innspill angående elektrisk ferist Kvitebergveien  2015/203 
RS 102/20 Vedtak på søknad om tillatelse  til tiltak, enebolig  2020/186 



med garasje på eiendom 5429/13/283 
RS 103/20 Deling av eiendom gnr/bnr 31/11- to hyttetomter 

ihht reguleringsplan 
 2020/22 

RS 104/20 Oppfordring fra regjeringen om veteranplaner i 
kommunene. 

 2020/191 

RS 105/20 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Troms 
Holding AS 

 2019/340 

RS 106/20 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i 
Troms Holding AS 

 2019/340 

RS 107/20 Vedtak søknad om tillatelse til tiltak - Sanering 
av kommunal bolig eiendom 5429/13/43 

 2020/207 

RS 108/20 Svar på oppsigelse av lærlingplass  2019/226 
RS 109/20 VK18 - Avsluttende vurdering  2018/26 
RS 110/20 Protokoll fra årsmøte i Alta Kraftlag  2015/380 
RS 111/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport til hytte- Nord-Troms muesum 
 2020/1 

 
 

PS 139/20 Søknad om konsesjon til erverv av gnr bnr/12/7_ Marianne og 
William Hagell 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 30.06.2020  
Behandling: 
Endringsforslag fra administrasjonssjef: Hele hjemmelen skal stå på Marianne Hagell. 
Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 9 og 11 gir Kvænangen kommune Marianne Hagell (f  
17.05.84) konsesjon til eiendommene gnr/bnr 12/7 og 12/25. Formålet er landbruksdrift.  
Det settes følgende vilkår:  

 Erververen må bo i Kvænangen kommune i minimum fem år i sammenheng fra vedtaksdato. 
Dette innebærer at søker i denne perioden skal ha folkeregistrert adresse i Kvænangen 
kommune. 

 Jordbruksarealene skal drives ihht jordlovens § § 8 og 9.  
 Skogen skal driftes og skjøttes etter skogbrukslovens bestemmelser og i samråd med 

kommunens skogforvaltning. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 9 og 11 gir Kvænangen kommune Marianne Hagell (f  
17.05.84) og William Hagell (f 03.05.89) konsesjon til erverv av hver sin ideelle andel på 50% 
av eiendommene gnr/bnr 12/7 og 12/25. Formålet er landbruksdrift.  
Det settes følgende vilkår:  

 



 Erververne må bo i Kvænangen kommune i minimum fem år i sammenheng fra 
vedtaksdato. Dette innebærer at søker i denne perioden skal ha folkeregistrert adresse i 
Kvænangen kommune. 

 Jordbruksarealene skal drives ihht jordlovens § § 8 og 9.  
 Skogen skal driftes og skjøttes etter skogbrukslovens bestemmelser og i samråd med 

kommunens skogforvaltning. 
 

 
 
 

PS 140/20 Søknad om dispensasjon fra plan, deling og salg av areal- 
Tilleggsareal til boligtomt 13/238- Jon Arne Solheim 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 30.06.2020  
Behandling: 
Protokolltilførsel fra Kvænangen SP til sak om deling med ovennevnte saksnummer. 
Har følgende spørsmål tilknyttet denne: 
 Hvorfor har denne saken tatt 379 dager å behandle?  
 Hvorfor har noen saker kortere saksbehandlingstid enn andre?  
 Har det vært dialog mellom kommunen og søker i behandlingstiden på 378 dager?  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune selger et areal på 185 m2 fra gnr/bnr 13/202 som tilleggsareal til gnr/bnr 
13/238.  
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gir Kvænangen kommune dispensasjon fra 
arealformål i reguleringsplan for Burfjord syd for deling av eiendom gnr/bnr 13/202.  
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1 pkt m) gir Kvænangen kommune tillatelse til 
deling av eiendom gnr/bnr 13/202.  
Fradelingen omfatter et areal på 185 m2 som skal benyttes som tilleggsareal til boligtomt gnr/bnr 
13/238. 
Prisen fastsettes i henhold til gjeldende gebyrregulativ til 18500,- pluss gebyrer til 
saksbehandling, oppmåling og tinglysing. Samlet kostnad blir for erverver blir kr. 24640,- 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune selger et areal på 185 m2 fra gnr/bnr 13/202 som tilleggsareal til gnr/bnr 
13/238.  
 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gir Kvænangen kommune dispensasjon fra 
arealformål i reguleringsplan for Burfjord syd for deling av eiendom gnr/bnr 13/202.  
 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1 pkt m) gir Kvænangen kommune tillatelse til 
deling av eiendom gnr/bnr 13/202.  
 
Fradelingen omfatter et areal på 185 m2 som skal benyttes som tilleggsareal til boligtomt  
gnr/bnr 13/238. 
 



Prisen fastsettes i henhold til gjeldende gebyrregulativ til 18500,- pluss gebyrer til 
saksbehandling, oppmåling og tinglysing. Samlet kostnad blir for erverver blir kr. 24640,- 
 
 
 

PS 141/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i 
forbindelse med mineralundersøkelser- Boreal Metals 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 30.06.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark §§ 5a og 6 gir Kvænangen Boreal Metals 
tillatelse til bruk av ATV for transport av personell og utstyr i forbindelse med letevirksomhet og 
undersøkelser av mineralforekomster i fjellet mellom Kjækan og Badderen.  

Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
Trase: Transport inn til leteområdet skal foregå langs traktorveg/etablert 

kjørespor fra Badderen eller fra Kjækan og opp til leteområdet. Kjøring 
utenfor veitraseene er ikke tilatt. 

Personer: Dispensasjon gjelder kun ansatte i EMX Exploration Scandinavia, 
Eurasian Minerals og Boral Metals og eventuelle kontraktsfesta 
underleverandører. Alle skal kunne legitimere ansettelse eller 
kontraktsfestet tilhørighet til prosjektet.  
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil tre stk ATV.    
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 15.07.2020 og fram til 31.08.2020 
 

Antall turer Tillatelsen kan benyttes i 30 dager i perioden. Det kan maksimalt benyttes 3 kjøretøy, 
og det forutsettes at det ikke kjøres mer enn en tur om dagen med hvert kjøretøy. Det 
skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen 
gyldig.  

Spesielle vilkår -Det skal ikke fiskes eller bedrives jakt. Det er heller ikke tillatt å ha med fiskeutstyr, 
jaktvåpen eller transportere inn utstyr til slik bruk ved seinere anledning. 
-Det skal tas hensyn til beiting og reinflytting. 
Spalca reinbeitedistrikt skal orienteres i forkant om all aktivitet i regi av prosjektet.  

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 i forbindelse med næringsvirksomhet. Konsekvensene av selve 
transporten er relativt små da mesteparten av ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte 
kjørespor.  
For framtida bes det om at søknader om motorisert ferdsel i utmark fremmes tidligere.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark §§ 5a og 6 gir Kvænangen Boreal Metals 
tillatelse til bruk av ATV for transport av personell og utstyr i forbindelse med letevirksomhet og 
undersøkelser av mineralforekomster i fjellet mellom Kjækan og Badderen.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Transport inn til leteområdet skal foregå langs traktorveg/etablert 

kjørespor fra Badderen eller fra Kjækan og opp til leteområdet. Kjøring 
utenfor veitraseene er ikke tilatt. 

Personer: Dispensasjon gjelder kun ansatte i EMX Exploration Scandinavia, 
Eurasian Minerals og Boral Metals og eventuelle kontraktsfesta 
underleverandører. Alle skal kunne legitimere ansettelse eller 
kontraktsfestet tilhørighet til prosjektet.  
 

Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil tre stk ATV.    
 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 15.07.2020 og fram til 31.08.2020 
 

Antall turer Tillatelsen kan benyttes i 30 dager i perioden. Det kan maksimalt benyttes 3 kjøretøy, 
og det forutsettes at det ikke kjøres mer enn en tur om dagen med hvert kjøretøy. Det 
skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen 
gyldig.  

Spesielle vilkår -Det skal ikke fiskes eller bedrives jakt. Det er heller ikke tillatt å ha med fiskeutstyr, 
jaktvåpen eller transportere inn utstyr til slik bruk ved seinere anledning. 
-Det skal tas hensyn til beiting og reinflytting. 
Spalca reinbeitedistrikt skal orienteres i forkant om all aktivitet i regi av prosjektet. 
  

 
 
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 i forbindelse med næringsvirksomhet. Konsekvensene av selve 
transporten er relativt små da mesteparten av ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte 
kjørespor.  
 
For framtida bes det om at søknader om motorisert ferdsel i utmark fremmes tidligere.  



 

PS 142/20 Anmodning om utbetaling av faktura for brøyting av vei til Olgula 
vinteren 2019/2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 30.06.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune dekker brøytekostnadene med inntil kr. 8500,-  
Dette er beregnet ut i fra tilbud som kommunen har innhentet. 
Beløpet belastes ordningen for tilskudd "Brøyting i veiløse bygder"  
Kontostreng 14727.691.332. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune dekker brøytekostnadene med inntil kr. 8500,-  
Dette er beregnet ut i fra tilbud som kommunen har innhentet. 
 
Beløpet belastes ordningen for tilskudd "Brøyting i veiløse bygder"  
Kontostreng 14727.691.332. 
 
 

PS 143/20 Uttalelse. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram. 
Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 30.06.2020  
Behandling: 
Endringsforslag fra Ap/KB/Sp: Kvænangen kommune har følgende merknader til 
detaljreguleringen E6 over Kvænangsfjellet: 
- Planen må gjøre en vurdering av prosjektets måloppnåelse opp mot Granavolden-erklæringa. 

Det må vurderes om ny plan i større eller mindre grad ivaretar nasjonale mål og føringer: 
«Regjeringen vil arbeide for en trygg, effektiv og fremtidsrettet veitransport med redusert 
reisetid. Gode hovedferdselsårer mellom landets regioner er viktig for å bidra til lønnsomhet 
for næringslivet og tungtransporten, og en effektiv persontransport. Gode veiløsninger betyr 
kortere reisetid, mindre miljøbelastning og økt trafikksikkerhet. Regjeringen vil fortsette å 
redusere vedlikeholdsetterslepet i veisektoren. Veireformen skal videreføres, og arbeidet 
med å få ned kostnadene ved veibygging skal fortsette» (granavolden s. 95). 

- Vil planen i større eller mindre grad gi kortere reisetid, økt trafikksikkerhet, effektiv 
persontransport og være ei god hovedferdselsåre i Nord-Norge? 

- Planen må utrede gjennomføring av tunell gjennom Rakkenesura opp mot skredsikring. 
- Veien må være framtidsretta, holde høy standard i hele reguleringsområdet og utbygginga 

må være helhetlig.  
Forslaget fra Ap/KB/Sp ble vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemmer for innstillingen. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune har følgende merknader til detaljreguleringen E6 over Kvænangsfjellet: 



- Planen må gjøre en vurdering av prosjektets måloppnåelse opp mot Granavolden-erklæringa. 
Det må vurderes om ny plan i større eller mindre grad ivaretar nasjonale mål og føringer: 
«Regjeringen vil arbeide for en trygg, effektiv og fremtidsrettet veitransport med redusert 
reisetid. Gode hovedferdselsårer mellom landets regioner er viktig for å bidra til lønnsomhet 
for næringslivet og tungtransporten, og en effektiv persontransport. Gode veiløsninger betyr 
kortere reisetid, mindre miljøbelastning og økt trafikksikkerhet. Regjeringen vil fortsette å 
redusere vedlikeholdsetterslepet i veisektoren. Veireformen skal videreføres, og arbeidet 
med å få ned kostnadene ved veibygging skal fortsette» (granavolden s. 95). 

- Vil planen i større eller mindre grad gi kortere reisetid, økt trafikksikkerhet, effektiv 
persontransport og være ei god hovedferdselsåre i Nord-Norge? 

- Planen må utrede gjennomføring av tunell gjennom Rakkenesura opp mot skredsikring. 
- Veien må være framtidsretta, holde høy standard i hele reguleringsområdet og utbygginga 

må være helhetlig.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune har ingen merknader til varsel om oppstart og forslag til planprogrammet 
for detaljreguleringen E6 over Kvænangsfjellet. 
 

PS 144/20 Høringer - oversikt til formannskapet 30.06.2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 30.06.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 145/20 Godkjenning av forhandlingsprotokoll ***** ***** 

PS 146/20 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 147/20 Diskusjonsgrunnlag - Nærmiljøsentral i Kvænangen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 30.06.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Administrasjonen bes fortsette arbeidet med å etablere en nærmiljøsentral 
med sikte på at sentralen er oppe fra og med 01.01.2021. En helhetlig plan for etablering av 
nærmiljøsentral legges fram for formannskapet så snart som mulig. 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Administrasjonen bes fortsette arbeidet med å etablere en nærmiljøsentral med sikte på at sentralen er 
oppe fra og med 01.01.2021. En helhetlig plan for etablering av nærmiljøsentral legges fram for 
formannskapet så snart som mulig.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 148/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 30.06.2020  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 



RS 83/20 Svar på søknad om stipend 

RS 84/20 Svar på søknad om stipend. 

RS 85/20 Søknad om stipend. 

RS 86/20 Søknad om stipend. 

RS 87/20 Svar på søknad om stipend 

RS 88/20 Svar på søknad om stipend 

RS 89/20 Svar på søknad om stipend 

RS 90/20 Svar på søknad om stipend 

RS 91/20 Svar på søknad om stipend 

RS 92/20 Svar på søknad om stipend 

RS 93/20 Svar på søknad om stipend. 

RS 94/20 Svar på søknad om stipend 

RS 95/20 Svar på søknad om stipend 

RS 96/20 Svar på søknad om stipend 

RS 97/20 Svar på søknad om stipend 

RS 98/20 Konsesjon til erverv av eiendom gnr/bnr 13/12-Victor Wilhelmsen 

RS 99/20 Skadefellingstillatelse grågås- Trond Jensen 

RS 100/20 Fylkesmannens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløper etter 
4.mai 2020. 

RS 101/20 Innspill angående elektrisk ferist Kvitebergveien 

RS 102/20 Vedtak på søknad om tillatelse  til tiltak, enebolig med garasje på 
eiendom 5429/13/283 

RS 103/20 Deling av eiendom gnr/bnr 31/11- to hyttetomter ihht 
reguleringsplan 

RS 104/20 Oppfordring fra regjeringen om veteranplaner i kommunene. 

RS 105/20 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Troms Holding AS 

RS 106/20 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Troms Holding 
AS 



RS 107/20 Vedtak søknad om tillatelse til tiltak - Sanering av kommunal bolig 
eiendom 5429/13/43 

RS 108/20 Svar på oppsigelse av lærlingplass 

RS 109/20 VK18 - Avsluttende vurdering 

RS 110/20 Protokoll fra årsmøte i Alta Kraftlag 

RS 111/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- Nord-Troms muesum 


