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Merknader 

 Kommunedirektøren orienterte om interkommunalt brannsamarbeidet. 
 
Orientering om status av personalsak. 
Møtet ble lukket (jf. Kommunelovens § 11-5, 2. ledd). 
Saken tas til orientering. Enstemmig vedtatt. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Janne Kankaala 
Bjørn Ellefsæter 

Kommunedirektør 
Seniorrådgiver (i orientering om status av personalsak). 

  
 
 
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.  
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Hanne Wiesener       Jan Helge Jensen 
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PS 229/20 Høringsuttalelse til forslag detaljregulering E6 Kvænagsfjellet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag 1 fra formannskapet: 
De 4 punktene i vedtak fra Formannskapet 143/20 settes inn som punkt 1-4. Deretter settes 
de 4 punktene i kommunedirektørens innstilling inn. 



  
Tilleggsforslag 2 fra formannskapet: 
9. Kvænangen kommune ber om at de innspill som gis fra de som berøres av tiltakene 
lyttes til. Formannskapet er bl.a. gitt tilbakemelding om at revegetering i buktasvingene 
ikke er i tråd med berørtes synspunkter.  
  
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag 1 og 2 enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Kvænangen kommune har merknader/innspill som Kvænangen kommune formoder at Nye 
Veier følger opp:  
  
 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.  
 
 
 
1. Toalett ved alle parkering og utfartssteder (o_SRP1-4) innenfor planområdet. Ihht. KDP 

idrett, friluftsliv og kultur. (kapitel 6.3.14) 
2. Nye kryssløsningen på begge siden av Kvænangsfjelltunellen utbedres ihht. Håndbok N100. 

der må det ses spesielt på stigningsforholdet da veien over fjellet skal kunne åpnes på kort 
tid ved eventuell at tunellen stenger. (Planbeskrivelsen punkt. 4.3) 

3. Utbedre eksisterende veg i planområde som er uoversiktlig og dårlig slik at veien blir både 
oversiktlig og trafikksikker. (hele planområde utbedres til å tilfredsstille H1 veg) 

4. Kvænangen kommune ønsker å benytte seg av overskuddsmassene i prosjektet. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune har merknader/innspill som Kvænangen kommune formoder at Nye 
Veier følger opp:  
5. Toalett ved alle parkering og utfartssteder (o_SRP1-4) innenfor planområdet. Ihht. KDP 

idrett, friluftsliv og kultur. (kapitel 6.3.14) 
6. Nye kryssløsningen på begge siden av Kvænangsfjelltunellen utbedres ihht. Håndbok N100. 

der må det ses spesielt på stigningsforholdet da veien over fjellet skal kunne åpnes på kort 
tid ved eventuell at tunellen stenger. (Planbeskrivelsen punkt. 4.3) 



7. Utbedre eksisterende veg i planområde som er uoversiktlig og dårlig slik at veien blir både 
oversiktlig og trafikksikker. (hele planområde utbedres til å tilfredsstille H1 veg) 

8. Kvænangen kommune ønsker å benytte seg av overskuddsmassene i prosjektet. 
 

PS 230/20 Prioriteringsliste for spillemidler 2021 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Prioriteringsliste Spillemidler 2021 
 
 

1. Flerbrukshallen 
2. Nærmiljøanlegget 
3. Klubbhus 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Prioriteringsliste Spillemidler 2021 
 
 

4. Flerbrukshallen 
5. Nærmiljøanlegget 
6. Klubbhus 

 

PS 231/20 Rullering prioriteringsliste handlingsplan for idrett, friluftsliv og 
kultur 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Burfjord idrettslags klubbhus flyttes opp på prioriteringslisten på handlingsplanen for idrett, 
friluftsliv og kultur.  
 
 



 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Burfjord idrettslags klubbhus flyttes opp på prioriteringslisten på handlingsplanen for idrett, 
friluftsliv og kultur.  
 

PS 232/20 Orientering dialog med Vest Finnmark Rådet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 
 

Ordførers innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 

PS 233/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



RS 199/20 Ferdigattest 

RS 200/20 Avslag på søknad fra Emx Exploration/Boreal Metals om 
barmarkskjøring i forbindelse med mineralundersøkelser. 

RS 201/20 Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 46/3- Øyvind Isaksen 

RS 202/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for landing med 
helikopter- Uthenting av ATV-Helitrans 

RS 203/20 Nytt vedtak på søknad om tillatelse til tiltak på eiendom 
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RS 204/20 Vedtak vedrørende søknad om utslippstillatelse - eiendom 5429-
21/11 

RS 205/20 Vedrørende søknad om forlenget flytebryggetillatelse - Seglvik i 
Kvænangen kommune - Troms og Finnmark. 

RS 206/20 Vedtak på søknad om utslipp for mindre avløpsanlegg - eiendom 
5429-9/54 

RS 207/20 Vedtak på byggesøknad - tilbygg på eiendom 5429-30/21 

RS 208/20 Vedtak på søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 


