
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 01.12.2020 
Tidspunkt: 09:00-14:45 

 
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 
Hanne Wiesener Medlem KB 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
Sak 220/20 ble behandlet etter sak 213/20. 
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Janne Kankaala Kommunedirektør 
  

 
 
 
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. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder 
derfor ikke originalunderskrifter.  
                                      
                              
 _____________________                                                             _______________________ 
Hanne Wiesener       Ronald Jensen 
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PS 211/20 Reguleringsplan for Løkvikneset hyttefelt - Endring av 
reguleringsbestemmelsene 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til endring av reguleringsbestemmelsene oversendes berørte parter på høring, i samsvar 
med plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Forslag til endring av reguleringsbestemmelsene oversendes berørte parter på høring, i samsvar 
med plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
 



PS 212/20 Detaljregulering for Sætra massetak. Badderen - Vedtak om 
utlegging til offentlig ettersyn og høring 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtas det om å legge forslag til detaljregulering 
for Sætra Massetak; Badderen med Planident: 1943201903 ut til høring og offentlig ettersyn i 
minst seks uker. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtas det om å legge forslag til detaljregulering 
for Sætra Massetak; Badderen med Planident: 1943201903 ut til høring og offentlig ettersyn i 
minst seks uker. 
 

PS 213/20 Månedlig økonomirapportering, oktober 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Eirik Mevik, AP: 
Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren har god økonomirapportering internt i 
administrasjonen og derfor kan de månedlige økonomirapportene til formannskapet utgå. 
Kommunestyret ber kommunedirektøren straks rapportere til formannskapet dersom det 
foreligger overskridelser utover budsjettet som ikke lar seg hente inn i løpet av budsjettåret. 
 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Rapporten tas til orientering.  
Kommunestyret legger til grunn at kommunedirektøren har god økonomirapportering internt i 
administrasjonen og derfor kan de månedlige økonomirapportene til formannskapet utgå. 
Kommunestyret ber kommunedirektøren straks rapportere til formannskapet dersom det 
foreligger overskridelser utover budsjettet som ikke lar seg hente inn i løpet av budsjettåret. 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling 
Rapporten tas til orientering.  

PS 214/20 Flytting av bom - Låvanveien 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra Eirik Mevik AP: «Flytting gjennomføres i 2021» endres til «flytting 
gjennomføres så snart som mulig». 
 
Kommunedirektørens innstilling med endringsforslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Bom på kommunal KV 1045 ved gamle felleskjøpkaia flyttes ut til Fiskeplassen ved Geitberget. 
Kostnader anslåes til kr. 20 000,-  
Tiltaket belastes ansvar 680 – kommunale veier, og flytting gjennomføres så snart som mulig.   
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Bom på kommunal KV 1045 ved gamle felleskjøpkaia flyttes ut til Fiskeplassen ved Geitberget. 
Kostnader anslåes til kr. 20 000,-  
Tiltaket belastes ansvar 680 – kommunale veier, og flytting gjennomføres i 2021.   
 
 
 

PS 215/20 Omdisponering av øremerket tilskudd til vedlikehold og 
rehabillitering i kommuner 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vedtatt bruk av tilskuddsmidler i kommunestyresak 77/20 omdisponeres; De totale midlene på 
125 000,- i punkt 2 og 3, omdisponeres til utskifting av plassbelysning i Skoleveien 2-24. Det 
innhentes pris på dette arbeidet og utbedres så langt det lar seg gjøre, innenfor en ramme på 
125 000,- kroner 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling 
Vedtatt bruk av tilskuddsmidler i kommunestyresak 77/20 omdisponeres; De totale midlene på 
125 000,- i punkt 2 og 3, omdisponeres til utskifting av plassbelysning i Skoleveien 2-24. Det 
innhentes pris på dette arbeidet og utbedres så langt det lar seg gjøre, innenfor en ramme på 
125 000,- kroner 
 
 

PS 216/20 Klage fra Burfjord Travel, Mikkel Eivind Oskal 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet tar klagen til følge og omgjør vedtaket til Kvænangen næringsfabrikk AS. Det 
bevilges inntill kr. 53 400 i bagatellmessig støtte fra omstillingsprosjektet til Burfjord Travel, 
Mikkel Eivind Oskal, orgnr.  922 034 141.  Støtten gis til gjennomføring av testperiode for Sami 
Travel.       
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Formannskapet tar klagen til følge og omgjør vedtaket til Kvænangen næringsfabrikk AS. Det 
bevilges inntill kr. 53 400 i bagatellmessig støtte fra omstillingsprosjektet til Burfjord Travel, 
Mikkel Eivind Oskal, orgnr.  922 034 141.  Støtten gis til gjennomføring av testperiode for Sami 
Travel.       
 
 

PS 217/20 Representanter til styringsgruppe/prosjektgruppe - 
Næringsvennlig kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
 
Forslag fra formannskapet: 

Formannskapet velger ordfører Eirik Losnegaard Mevik og Jan Helge Jenssen som 
representant for formannskapet i styrings/prosjektgruppen i forstudiet for Næringsvennlig 
kommune.  
  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 
Formannskapet velger ordfører Eirik Losnegaard Mevik og Jan Helge Jensen                                 
som representant for formannskapet i styrings/prosjektgruppen i forstudiet for Næringsvennlig 
kommune.  
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet velger ordfører Eirik Losnegaard Mevik og _____________________                                 
som representant for formannskapet i styrings/prosjektgruppen i forstudiet for Næringsvennlig 
kommune.  
 

PS 218/20 Godkjenning av handlingsplan 2021- Omstillingsprogrammet i 
Kvænangen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommune vedtar Handlingsplan for 2021- Omstillingsprogrammet i 

Kvænangen. Kommunen bevilger 1 mill.  NOK i egenandel til programmet.  Det belastes 
konto 13770. 414.325.   

2. Kvænangen kommune utarbeider Omstillingsplan for 2021-2023 i løpet av 1. halvår av 
2021.   

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
3. Kvænangen kommune vedtar Handlingsplan for 2021- Omstillingsprogrammet i 

Kvænangen. Kommunen bevilger 1 mill.  NOK i egenandel til programmet.  Det belastes 
konto 13770. 414.325.   

4. Kvænangen kommune utarbeider Omstillingsplan for 2021-2023 i løpet av 1. halvår av 
2021.   
 

 

PS 219/20 Fastsetting av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
2021-2032 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 



Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 godkjenner og fastsetter kommunestyret 
planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, datert 23.11.2020.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13 godkjenner og fastsetter kommunestyret 
planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, datert 23.11.2020.  
 
 

PS 220/20 Budsjettreguleringer pr desember 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Drift 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme nærmere budsjettbalanse: 
Beskrivelse Konto Debet (utgift) Kredit (inntekt) 

    
Midler til utvidet introduksjonsprogram – pga covid 19 11xxx 153 700  
Mottatt særskilt tilskudd fra IMDI 18100  153 700 
    
Midler til smittevern – pga covid 19 11xxx 141 000  
Ekstra skjønnsmidler til smittevern fra Fylkesmannen 18040  141 000 
    
Skjønnsmidler til ressurskrevende tjenester 11xxx 28 814  
Skjønnsmidler til smittesporing 11xxx 20 000  
Fordelt tilbakeholdt skjønnsmidler fra Fylkesmannen 2020 18040  48 814 
    
Redusert bruk av utlånsmidler fra lånefondet 19400 13 700 000  
Redusert behov for utlånsmidler i 2020 15200  13 700 000 
    
Påfyll kommunalt NF– krisepakke fra TFFK, brukes i 2021 15500 1 700 000  
Tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune 17300  1 700 000 
    
Sum  15 743 514 15 743 514 
 
 
 



 

Kommunedirektørens innstilling 
Drift 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme nærmere budsjettbalanse: 
Beskrivelse Konto Debet (utgift) Kredit (inntekt) 

    
Midler til utvidet introduksjonsprogram – pga covid 19 11xxx 153 700  
Mottatt særskilt tilskudd fra IMDI 18100  153 700 
    
Midler til smittevern – pga covid 19 11xxx 141 000  
Ekstra skjønnsmidler til smittevern fra Fylkesmannen 18040  141 000 
    
Skjønnsmidler til ressurskrevende tjenester 11xxx 28 814  
Skjønnsmidler til smittesporing 11xxx 20 000  
Fordelt tilbakeholdt skjønnsmidler fra Fylkesmannen 2020 18040  48 814 
    
Redusert bruk av utlånsmidler fra lånefondet 19400 13 700 000  
Redusert behov for utlånsmidler i 2020 15200  13 700 000 
    
Påfyll kommunalt NF– krisepakke fra TFFK, brukes i 2021 15500 1 700 000  
Tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune 17300  1 700 000 
    
Sum  15 743 514 15 743 514 
 
 
 
 

PS 221/20 Partnerskap Troms Kraft AS og Ymber AS 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes ba formannskapet om å vurdere sin habilitet. Hun ble 
enstemmig erklært inhabil til å behandle saken. 
  
Forslag 1 fra Jan Helge Jenssen, SP: 
Formannskapet oppfatter Ymber som et selskap med sterke relasjoner og røtter til 
regionen.  
Selskapet Ymber, først kalt Nord Troms Kraftlag, ble da også stiftet med tanke på å være 
et selskap som ga sikre leveringer av elektrisitet til eierkommunene.  
Selskapet har gjennom sin eksistens så langt, nettopp vært den garantisten gjennom både 
levering, vedlikehold og retting når feil oppstår. Det selv der ingen skulle tro at noen 
kunne bo. Dagens struktur i henhold til tjenester og arbeidsplasser er godt tilpasset 
nedslagsfeltet selskapet opererer i. Gjennom nettopp sin lokaletilhørighet, har også 
selskapet vært en viktig aktør for trygge og sikre arbeidsplasser i regionen.  
 Ut fra blant annet nevnte er regionen best tjent med at Ymber også framover består som et 
eget selskap.  
  



Forslag 2 fra Eirik Mevik, AP: 
Kommunestyret har drøftet saken og sender følgende signal til den videre prosessen med 
partnerskap mellom Troms kraft og Ymber:  

 Kvænangen kommune er positiv til å utrede saken nærmere.  
 Lokalt eierskap er viktig. 
 Kommunene Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kautokeino, Loppa og Kvænangen må 

innhente en «second opinion» på utredningen med tanke på utredningens innhold og 
kommunenes juridiske posisjon.     

  
Det ble avstemming om forslag 1 mot forslag 2. 
Avstemming: 2-2. 
  
Forslag 2 ble vedtatt med ordførerens dobbeltstemme. 

 

Vedtak: 
Kommunestyret har drøftet saken og sender følgende signal til den videre prosessen med 
partnerskap mellom Troms kraft og Ymber:  
 

 Kvænangen kommune er positiv til å utrede saken nærmere.  
 Lokalt eierskap er viktig. 
 Kommunene Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kautokeino, Loppa og Kvænangen må 

innhente en «second opinion» på utredningen med tanke på utredningens innhold og 
kommunenes juridiske posisjon.     

 
 
 

Ordførers innstilling 
Kommunestyret har drøftet saken og sender følgende signal til den videre prosessen med 
partnerskap mellom Troms kraft og Ymber:  
 
 

PS 222/20 Endring av reglement for folkevalgte - fjernmøter 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Reglement for folkevalgte revideres med en ny bestemmelse under § 4 «Innkalling til møte og 
utlegging av saksdokumenter»: 
 

Et folkevalgt organ kan avholde et fjernmøte hvor deltakerne i møtet via tekniske 
hjelpemidler kan se, høre og kommunisere med hverandre, jf. kommuneloven § 11-7 
annet ledd.  
 



Kommunikasjonen i møtet skal foregå uten nevneverdig tidsforsinkelse (sanntid). Andre 
bestemmelser om møter gjelder også for fjernmøter. Et møte som lukkes kan ikke holdes 
som fjernmøte. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Reglement for folkevalgte revideres med en ny bestemmelse under § 4 «Innkalling til møte og 
utlegging av saksdokumenter»: 
 

Et folkevalgt organ kan avholde et fjernmøte hvor deltakerne i møtet via tekniske 
hjelpemidler kan se, høre og kommunisere med hverandre, jf. kommuneloven § 11-7 
annet ledd.  
 
Kommunikasjonen i møtet skal foregå uten nevneverdig tidsforsinkelse (sanntid). Andre 
bestemmelser om møter gjelder også for fjernmøter. Et møte som lukkes kan ikke holdes 
som fjernmøte. 

 
 

PS 223/20 Plansamarbeid i Nord-Troms - orientering om framdrift 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
 

Forslag 1 fra Jan Helge Jenssen, SP: 
Saken tas til orientering.  
Formannskapet ser det som viktig at en følger vedtatte milepælsplan og gjennom den får et 
godt grunnlag for vedtak om et  samarbeid. 
Vi ser det som ikke tjenelig for dette arbeidet og for samarbeidet i Nord Troms å 
undersøke rundt andre muligheter før kommunestyret har tatt standpunkt i denne saken.  
  
Forslag 2 fra Eirik Mevik, AP og KB: 
Saken tas til orientering. Kommunestyret ber kommunedirektøren sjekke ut muligheten for 
et plansamarbeid med Alta og/eller Loppa og/eller Hasvik. Det må sees på kostnader, 
mulige samarbeidsformer, kompetanse og andre muligheter et slikt samarbeid kan gi.  
  
Avstemming: Forslag fra AP/KB mot forslag fra SP: 
Forslag fra AP/KB fikk 3 mot 2 stemmer. 
  
Forslag fra AP/KB mot kommunedirektørens innstilling: 
Forslag fra AP/KB fikk 3 mot 2 stemmer. 
 
Forslag fra AP/KB vedtatt. 

 

Vedtak: 
 



Saken tas til orientering. Kommunestyret ber kommunedirektøren sjekke ut muligheten for 
et plansamarbeid med Alta og/eller Loppa og/eller Hasvik. Det må sees på kostnader, 
mulige samarbeidsformer, kompetanse og andre muligheter et slikt samarbeid kan gi.  

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 224/20 Innkjøpstjenesten i Nord-Troms: revidert samarbeidsavtale, 
handlingsplan og anskaffelsesstrategi 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommunestyre godkjenner forslag til ny samarbeidsavtale for 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms gjeldende fra 1.1.21. Samarbeidet omfatter alle 6 
kommuner i Nord-Troms. 
 

2. Kvænangen kommune godkjenner forslag til handlingsplan og anskaffelsesstrategi for 
samarbeidet.  

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
3. Kvænangen kommunestyre godkjenner forslag til ny samarbeidsavtale for 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms gjeldende fra 1.1.21. Samarbeidet omfatter alle 6 
kommuner i Nord-Troms. 
 

4. Kvænangen kommune godkjenner forslag til handlingsplan og anskaffelsesstrategi for 
samarbeidet.  

 
 
 

PS 225/20 Sykefraværet i Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 



Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken ble diskutert. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken legges fram til diskusjon. 

PS 226/20 Videreføring av koronafond for bedrifter og lag/foreninger i 
Kvænangen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommune viderefører koronafondet til bedrifter og lag/foreninger til å gjelde 

for 3. og 4. kvartal i 2020, og 1. kvartal i 2021. Formålet med koronafondet er å gi støtte 
til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av 
koronasituasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger 

2. Rammen for koronafondet, post 14725.411.325 økes med kr. 250 000,- i 2020.  
Økningen reguleres med kr. 155 000 fra post 14722.411.325, og kr. 95 000,-  fra post 
14729.411.325.  Etter reguleringen er den totale rammen på kr. 600 000 i post 
14725.411.325, av det øremerkes kr. 450 000,-  til bedrifter og kr. 150 000,- til lag og 
foreninger.  

3. Kvænangen kommune avsetter kr. 250 000,- til koronafond, på konto 14722.411.325 i 
2021. Koronafondet skal gjelde i 1. kvartal 2021. Søknadsfrist for 1. kvartal 2021, settes 
til 15.03.21. Behovet for videreføring utover det, vurderes etter 1. kvartal 2021.    

4. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringer i Retningslinjer for støtte til bedrifter og 
lag/foreninger – koronafond, vedtatt i sak 46/20, den 24.06.2020.   

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
5. Kvænangen kommune viderefører koronafondet til bedrifter og lag/foreninger til å gjelde 

for 3. og 4. kvartal i 2020, og 1. kvartal i 2021. Formålet med koronafondet er å gi støtte 
til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av 
koronasituasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger 

6. Rammen for koronafondet, post 14725.411.325 økes med kr. 250 000,- i 2020.  
Økningen reguleres med kr. 155 000 fra post 14722.411.325, og kr. 95 000,-  fra post 
14729.411.325.  Etter reguleringen er den totale rammen på kr. 600 000 i post 



14725.411.325, av det øremerkes kr. 450 000,-  til bedrifter og kr. 150 000,- til lag og 
foreninger.  

7. Kvænangen kommune avsetter kr. 250 000,- til koronafond, på konto 14722.411.325 i 
2021. Koronafondet skal gjelde i 1. kvartal 2021. Søknadsfrist for 1. kvartal 2021, settes 
til 15.03.21. Behovet for videreføring utover det, vurderes etter 1. kvartal 2021.    

8. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringer i Retningslinjer for støtte til bedrifter og 
lag/foreninger – koronafond, vedtatt i sak 46/20, den 24.06.2020.   
  

 
 

PS 227/20 Støtte til Burfjord IL, tenning av julegrana i Burfjord 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Burfjord IL gis støtte på kr 10 000 til tenning av julegrana i Burfjord. Beløpet tas fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.  
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Burfjord IL gis støtte på kr 10 000 til tenning av julegrana i Burfjord. Beløpet tas fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.  

PS 228/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.12.2020  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



RS 185/20 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 23.11.20 

RS 186/20 Klage på Kvænangen kommunes vedtak i sak 133/20 tas ikke til 
følge 

RS 187/20 Konsesjon til erverv av gnr/bnr 8/11- Birgitte C. Pedersen 

RS 188/20 Rapport 

RS 189/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset den 13.11.2020. 

RS 190/20 Referat fra eiermøte i Ymber 28. september 2020 

RS 191/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i Seglvik den 
03.10.2020. 

RS 192/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset den 14.11.2020. 

RS 193/20 Vedtak på søknad om tillatelse til tiltak på eiendom 5429-33/14 - 
Badstue 

RS 194/20 Vedtak på søknad om tillatelse til tiltak - Adkomstvei og parkering 
til eiendommer 5429-31/88 og 5429-31/89 

RS 195/20 Vedtak på søknad om tillatelse til tiltak på eiendom 5429/24/17. 

RS 196/20 Vedtak på søknad om utslippstillatelse - eiendom 5429 - 36 / 71 

RS 197/20 Vedtak på søknad på dispensasjon fra plan- og bygningsloven, 
Utebod på eiendom 19/18 

RS 198/20 Konsesjon til erverv av gnr/bnr 30/3-Johanne O. Gjerstad og Peter 
P. Hammer 


