Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Teknisk utvalg
Kvæfjord rådhus, møterom 2
03.06.2019
08:30 – 14:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Wiggo Grønlund
Leder
Kåre Joakim Bakken
Medlem
Anne Marit Bygdnes
Medlem
Arne Martin Dahle
Medlem
Børre Skoglund
Medlem
Robert Guttormsen
Medlem

Representerer
AP
SP
AP
SV
FRP
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Randi Hokland
Medlem

Representerer
SP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Rolf Ågesen
Randi Hokland

Representerer
SP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef
Andre som møtte:
Torbjørn Larsen
Ove Frantzen
Tommy Mikalsen
Erwin Jakobsen
Ivar Martin Pedersen
Birger Holand

Ordfører
Brannsjef Harstad, Kvæfjord m.fl. under sak PS 12/19
Leder deltidsbrannpersonell, under sak PS 12/19
Brannkonstabel Kvæfjord, under sak PS 12/19
Brannkonstabel Kvæfjord, under sak PS 12/19
Brannkonstabel Kvæfjord, under sak PS 12/19

Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Det fremkom forøvrig ingen merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.

Det sendes ikke ut hovedutskrift av møtebok.
Møtebok kan lastes ned via kommunens hjemmeside på internett:
http://www.kvafjord.kommune.no/ ►Politiske møter
Deretter velger man aktuelt utvalg, møtedato, protokoll.
Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor

Saksnr

Innhold

PS 11/19

Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 2.4.2019

PS 12/19

Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester

PS 13/19

Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer

PS 14/19

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med
fyringsanlegg i Kvæfjord kommune

PS 15/19

Reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV85 Langvatnet,
Kvæfjord kommune

PS 16/19

Befaring Leikvika renseanlegg med videre

PS 17/19

Årsmelding 2018 - RO4/RO6 Teknisk

PS 18/19

Asbjørn Eriksen - klage på avslag på søknad om dispensasjon for
allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte, Gnr 53 Bnr 34,
Lysvatnet

PS 19/19

Hans Johansen - søknad om dispensasjon for oppføring av 70 m2
garasje, Gnr 47 Bnr 137, Hågveen 9

PS 20/19

Gbnr 42/1 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav om
dekning av sakskostnader i klagesak

PS 21/19

Referatsaker

RS 20/19

Spørsmål angående orientering radionett Kvæfjord

RS 21/19

Deres ref. 2019/37 Kommunen ber om å bli orientert (INTERNAL)

RS 22/19

Svar til Deres ref: 2019/37

RS 23/19

Høringsbrev Kystplan II Midt- og Sør-Troms, med utdrag fra saks- og
plandokumenter

RS 24/19

Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27

RS 25/19

Dyrking Storjorda

RS 26/19

Veiskilting Kirkeveien

RS 27/19

HRS-kort for grovavfall

PS 11/19 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 2.4.2019
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

Teknisk utvalg godkjenner møtebok for møte i teknisk utvalg 2.4.2019.
Til å signere møteboken velges:
1…
2 ...
Behandling:
Utvalgsleder foreslo at Arne Martin Dahle og Kåre Bakken signerer møtebok for teknisk utvalg
02.04.2019.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling med forslag fra utvalgsleder enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Teknisk utvalg godkjenner møtebok for møte i teknisk utvalg 02.04.2019. Til å signere
møteboka velges:
1. Arne Martin Dahle
2. Kåre Bakken

PS 12/19 Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

1. Teknisk utvalg viser til sitt tidligere vedtak under TU-sak 2/19 Evaluering samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester, og videre til innkomne høringsuttalelser fra
feiersvenn Frank Aabø, fra hovedverneombudet i Kvæfjord kommune og fra Erwin Jacobsen
på vegne av lokale brannmannskaper stasjonert i Kvæfjord, tiltrådt av tillitsvalgt John BergJensen.
2. Teknisk utvalg kommer til at forsvarlig lokal beredskap med tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse samt et robust brann- og redningsvesen i Kvæfjord kommune fortsatt må bygge
på et vertskommunesamarbeid med Harstad kommune, slik kommunestyret også la til grunn
i 2013. Teknisk utvalg viser også til at brannvernlovgivningen forutsetter at kommunene
skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige
oppgaver for best mulig utnyttelse av de samlede ressurser og at kravene til
samarbeidsløsninger vil øke.
3. Teknisk utvalg tiltrer vurderinger gitt av feiersvenn og hovedverneombud med hensyn til å
se på ressursbruken innenfor feiertjenesten i forhold til nye krav i forskrift om
brannforebygging, jf særskilt sak om lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og
tilsyn med fyringsanlegg og mulig økt stillingsandel for feier i Kvæfjord for å komme i mål
med de utvidede lovpålagte tjenester. Teknisk utvalg ber om at slike vurderinger inngår i
arbeidet med Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.

4. Teknisk utvalg finner at foreliggende høringsuttalelse gitt av lokale brannmannskaper med
tilknytning til stasjonene på Flesnes og på Borkenes, synliggjør at der ikke er bygd en felles
organisasjonskultur innenfor brannvesenet etter 2013, men at dette mer framstår som atskilte
enheter innenfor Harstad Brann og Redning. Uttalelsen vitner grunnleggende om skepsis til
vertskommunesamarbeid og om mistro til hvordan tjenestene er organisert, på et vis som
tilsier at dialogen mellom kommunene om tjenestenes mål og innretning ikke har vært
tilstrekkelig. Innenfor dagens vertskommuneorganisering tilhører det Harstad kommune i
egenskap av arbeidsgiver å følge opp de arbeidsmiljømessige utfordringer dette
representerer. Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune ber derfor om at inntil 100 000 kr av
årets kommuneramme til brannvernet disponeres til innhenting av ekstern bistand i
kartlegging av arbeidsmiljøforholdene og til å utarbeide forbedringstiltak som også blir å
forelegge teknisk utvalg til orientering innen rimelig tid.

Behandling:
Saksfremlegget ble gjennomgått av rådgiver Birger Bjørnstad.
Etter invitasjon fra utvalgsleder, presenterte de lokale brannmannskaper ved Erwin Jacobsen sin
høringsuttalelse.
Brannsjef Ove Frantzen og deltidsbrannleder Tommy Mikalsen kommenterte og besvarte en del
spørsmål.
FORSLAG 1: Wiggo Grønlund (AP) foreslo i administrasjonssjefens innstilling punkt 3 første
setning å stryke ordet «mulig», videre ny sistesetning slik: «Teknisk utvalg ber om at dette
innarbeides i Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023 og i punkt 4 slikt
tillegg: «Dette arbeidet starter uten unødig opphold».
FORSLAG 2: Anne Marit Bygdnes (AP) foreslo nytt punkt 5:
«Teknisk utvalg viser til omfattende trafikk i Gullesfjorden. For å gjøre fremkommeligheten
best mulig for brann- og redningsmannskapet i Gullesfjorden må disse kunne kjøre
utrykningskjøretøy med blålys. Mannskapet må få nødvendig utstyr, skolering og sertifisering
(kode 160+), slik at de kan ivareta oppgavene innen brann og redning på best mulige måte.
Dette bør igangsettes snarest mulig uten unødig heftelse.»
FORSLAG 3: Kåre Bakken (SP) foreslo nytt punkt 6:
«Det bes om at det sees på brannordninga på Flesnes med hensyn til dimensjonering.»
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt
Administrasjonssjefens innstilling punkt 2 enstemmig vedtatt
FORSLAG 1, punkt 3 vedtatt mot én stemme avgitt for administrasjonssjefens innstilling punkt 3
Administrasjonssjefens innstilling punkt 4 enstemmig vedtatt
FORSLAG 1, tillegg til punkt 4 enstemmig vedtatt
FORSLAG 2 enstemmig vedtatt
FORSLAG 3 enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Teknisk utvalg viser til sitt tidligere vedtak under TU-sak 2/19 Evaluering samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester, og videre til innkomne høringsuttalelser
fra feiersvenn Frank Aabø, fra hovedverneombudet i Kvæfjord kommune og fra Erwin

Jacobsen på vegne av lokale brannmannskaper stasjonert i Kvæfjord, tiltrådt av
tillitsvalgt John Berg-Jensen.
2. Teknisk utvalg kommer til at forsvarlig lokal beredskap med tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse samt et robust brann- og redningsvesen i Kvæfjord kommune fortsatt må
bygge på et vertskommunesamarbeid med Harstad kommune, slik kommunestyret også
la til grunn i 2013. Teknisk utvalg viser også til at brannvernlovgivningen forutsetter at
kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og
beredskapsmessige oppgaver for best mulig utnyttelse av de samlede ressurser og at
kravene til samarbeidsløsninger vil øke.
3. Teknisk utvalg tiltrer vurderinger gitt av feiersvenn og hovedverneombud med hensyn til
å se på ressursbruken innenfor feiertjenesten i forhold til nye krav i forskrift om
brannforebygging, jf særskilt sak om lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg og økt stillingsandel for feier i Kvæfjord for å komme
i mål med de utvidede lovpålagte tjenester. Teknisk utvalg ber om at dette innarbeides i
Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.
4. Teknisk utvalg finner at foreliggende høringsuttalelse gitt av lokale brannmannskaper
med tilknytning til stasjonene på Flesnes og på Borkenes, synliggjør at der ikke er bygd
en felles organisasjonskultur innenfor brannvesenet etter 2013, men at dette mer framstår
som atskilte enheter innenfor Harstad Brann og Redning. Uttalelsen vitner
grunnleggende om skepsis til vertskommunesamarbeid og om mistro til hvordan
tjenestene er organisert, på et vis som tilsier at dialogen mellom kommunene om
tjenestenes mål og innretning ikke har vært tilstrekkelig. Innenfor dagens
vertskommuneorganisering tilhører det Harstad kommune i egenskap av arbeidsgiver å
følge opp de arbeidsmiljømessige utfordringer dette representerer. Teknisk utvalg i
Kvæfjord kommune ber derfor om at inntil 100 000 kr av årets kommuneramme til
brannvernet disponeres til innhenting av ekstern bistand i kartlegging av
arbeidsmiljøforholdene og til å utarbeide forbedringstiltak som også blir å forelegge
teknisk utvalg til orientering innen rimelig tid. Dette arbeidet starter uten unødig
opphold.
5. Teknisk utvalg viser til omfattende trafikk i Gullesfjorden. For å gjøre
fremkommeligheten best mulig for brann- og redningsmannskapet i Gullesfjorden må
disse kunne kjøre utrykningskjøretøy med blålys. Mannskapet må få nødvendig utstyr,
skolering og sertifisering (kode 160+), slik at de kan ivareta oppgavene innen brann og
redning på best mulige måte. Dette bør igangsettes snarest mulig uten unødig heftelse.
6. Det bes om at det sees på brannordninga på Flesnes med hensyn til dimensjonering

PS 13/19 Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 20192022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser gjeldende for budsjettåret 2019.
2. Kommunestyret vedtar justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra
1.7.2019 for så vidt angår gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling med videre og
5400 Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, slik som vist i foreliggende
saksframlegg.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan
2019-2022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser gjeldende for budsjettåret 2019.
2. Kommunestyret vedtar justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra
1.7.2019 for så vidt angår gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling med videre
og 5400 Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, slik som vist i
foreliggende saksframlegg.

PS 14/19 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med
fyringsanlegg i Kvæfjord kommune
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 20192022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser, herunder punkt 6600 Feie-/brannsynsgebyr.
2. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert § 17 til forskrifter om
brannforebygging, herunder straffegebyr for den som unnlater å melde fra om
(re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending, innarbeides i tilknytning til
Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan
2019-2022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser, herunder punkt 6600 Feie/brannsynsgebyr.
2. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert § 17 til forskrifter
om brannforebygging, herunder straffegebyr for den som unnlater å melde fra om
(re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending, innarbeides i tilknytning
til Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.

PS 15/19 Reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV85 Langvatnet,
Kvæfjord kommune
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre er forelagt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, for
reguleringsendring av Hålogalandsvegen, RV85, del av parsell 2, Langvatnet, LNFR-område
til etablering av utvidet skredvoll. Reguleringsendringen medfører omregulering av LNFRområde til «Annen veggrunn – tekniske anlegg», «Annen veggrunn – grøntareal», «LNFRområde» og «Anlegg- og riggområde».
2. Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring i tiden 15.03.19-03.05.19, jf plan- og
bygningsloven § 3-7 og § 12-10, første ledd.
3. Kommunestyret vedtar reguleringsendring for «Håloglandsvegen – skredvoll Langvatnet –
parsell 2 – Kvæfjord kommune» av 05.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser av
05.11.18 og revidert planbeskrivelse av 20.05.19, jf plan- og bygningsloven § 12-12, første
ledd
4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, tredje
ledd, § 1-9, samt forvaltningsloven § 29. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent
for parter med klageinteresse.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre er forelagt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, for
reguleringsendring av Hålogalandsvegen, RV85, del av parsell 2, Langvatnet, LNFRområde til etablering av utvidet skredvoll. Reguleringsendringen medfører omregulering
av LNFR-område til «Annen veggrunn – tekniske anlegg», «Annen veggrunn –
grøntareal», «LNFR-område» og «Anlegg- og riggområde».
2. Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring i tiden 15.03.19-03.05.19, jf plan- og
bygningsloven § 3-7 og § 12-10, første ledd.
3. Kommunestyret vedtar reguleringsendring for «Håloglandsvegen – skredvoll Langvatnet
– parsell 2 – Kvæfjord kommune» av 05.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser
av 05.11.18 og revidert planbeskrivelse av 20.05.19, jf plan- og bygningsloven § 12-12,
første ledd4.
4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12,
tredje ledd, § 1-9, samt forvaltningsloven § 29. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er
gjort kjent for parter med klageinteresse.

PS 16/19 Befaring Leikvika renseanlegg med videre
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Etter gjennomført befaring og orientering ved VA-fagmann Gustav Schwer foreslo utvalgsleder
Wiggo Grønlund (AP):
«Teknisk utvalg har vært på befaring i Leikvika. Utvalget er fornøyd med det vi har sett.»
Votering:
Utvalgsleders forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Teknisk utvalg har vært på befaring i Leikvika. Utvalget er fornøyd med det vi har sett.

PS 17/19 Årsmelding 2018 - RO4/RO6 Teknisk
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Teknisk utvalg tar foreliggende årsmelding for 2018 til etterretning.

Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Teknisk utvalg tar foreliggende årsmelding for 2018 til etterretning.

PS 18/19 Asbjørn Eriksen - klage på avslag på søknad om dispensasjon for
allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte, Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

1. Teknisk utvalg viser til klage fra Asbjørn Eriksen datert 06.05.2019 på kommunens vedtak i
TU-sak 8/19 der søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging og tilbygg til
seterbu/hytte på eiendommen Gnr 53 Bnr 34 avslås.
2. Teknisk utvalg tar ikke klagen til følge da det ikke foreligger nye tungtveiende momenter
eller opplysninger i klagen.
3. Saken sendes over til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Teknisk utvalg viser til klage fra Asbjørn Eriksen datert 06.05.2019 på kommunens
vedtak i TU-sak 8/19 der søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging
og tilbygg til seterbu/hytte på eiendommen Gnr 53 Bnr 34 avslås.
2. Teknisk utvalg tar ikke klagen til følge da det ikke foreligger nye tungtveiende
momenter eller opplysninger i klagen.

3. Saken sendes over til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.

PS 19/19 Hans Johansen - søknad om dispensasjon for oppføring av 70 m2
garasje, Gnr 47 Bnr 137, Hågveen 9
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til søknad fra Hans Johansen om dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan for Lamhagan II i forbindelse med planlagt 54,4 m² garasje. Garasjer kan
maksimalt være 25 m² iht. reguleringsbestemmelser.
2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkning av
reguleringsplan) innvilges dispensasjon for at søker etter byggesøknad kan oppføre en
garasje inntil 54,4 m² BYA. Garasjens mønehøyde skal ikke overstige 5,2 meter over
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og garasjen skal tilpasses
boligen når det gjelder materialvalg. Dette vedtaket gjelder selve
dispensasjonsvurderingen vedr størrelse på garasjen. Byggesaken for øvrig inkl.
vurdering avstand til nabogrense og nabovarsling følges videre opp administrativt etter
gjeldende regelverk.
3. Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes innen 3 uker fra partene er gjort kjent
med vedtaket til: Kvæfjord kommune, teknisk kontor, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Teknisk utvalg viser til søknad fra Hans Johansen om dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan for Lamhagan II i forbindelse med planlagt 54,4 m² garasje. Garasjer kan
maksimalt være 25 m² iht. reguleringsbestemmelser.
2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkning av
reguleringsplan) innvilges dispensasjon for at søker etter byggesøknad kan oppføre en
garasje inntil 54,4 m² BYA. Garasjens mønehøyde skal ikke overstige 5,2 meter over
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og garasjen skal tilpasses
boligen når det gjelder materialvalg. Dette vedtaket gjelder selve
dispensasjonsvurderingen vedr størrelse på garasjen. Byggesaken for øvrig inkl.
vurdering avstand til nabogrense og nabovarsling følges videre opp administrativt etter
gjeldende regelverk.
3. Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes innen 3 uker fra partene er gjort kjent
med vedtaket til: Kvæfjord kommune, teknisk kontor, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

PS 20/19 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav
om dekning av sakskostnader i klagesak
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til krav fra Advokathuset Harstad AS om ytterligere dekning av
sakskostnader vedkommende sak på vegne av Håvard Salen i forbindelse med godkjent
nydyrking på gbnr 42/1 Storhågen, Salen.
2. Formannskapet viser til at klager tidligere er innrømmet dekning av sakskostnader med
41 125 kr i tilknytning til TU-sak 29/17, jf vedtatt punkt 5 og forvaltningsloven § 36.
Formannskapet legger ellers til grunn at saken følges opp i tråd med vedtaket i TU-sak
29/17, jf senere dialogmøte med utfyllende grunneiererklæring avgitt av eier til gbnr 42/1.
3. Formannskapet finner ikke grunnlag for ytterligere dekning av framsatt krav om dekning av
sakskostnader. Kommunen gjorde i 2017 sakens parter kjent med reglene om dekning av
sakskostnader. Det forhold at én part tidvis fortsatt har funnet å ville gjøre bruk av
advokatbistand, må i utgangspunktet være kommunen uvedkommende.
4. Kravet om ytterligere dekning av sakskostnader oversendes fylkesmannen til videre
behandling, jf forvaltningsloven § 36 tredje ledd første punktum.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til krav fra Advokathuset Harstad AS om ytterligere
dekning av sakskostnader vedkommende sak på vegne av Håvard Salen i forbindelse
med godkjent nydyrking på gbnr 42/1 Storhågen, Salen.
2. Formannskapet viser til at klager tidligere er innrømmet dekning av sakskostnader med
41 125 kr i tilknytning til TU-sak 29/17, jf vedtatt punkt 5 og forvaltningsloven § 36.
Formannskapet legger ellers til grunn at saken følges opp i tråd med vedtaket i TU-sak
29/17, jf senere dialogmøte med utfyllende grunneiererklæring avgitt av eier til gbnr
42/1.
3. Formannskapet finner ikke grunnlag for ytterligere dekning av framsatt krav om dekning
av sakskostnader. Kommunen gjorde i 2017 sakens parter kjent med reglene om dekning
av sakskostnader. Det forhold at én part tidvis fortsatt har funnet å ville gjøre bruk av
advokatbistand, må i utgangspunktet være kommunen uvedkommende.
4. Kravet om ytterligere dekning av sakskostnader oversendes fylkesmannen til videre
behandling, jf forvaltningsloven § 36 tredje ledd første punktum.

PS 21/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Tilleggssaker
RS 25/19 Dyrking Storjoda
Rolf Ågesen (SP) reiste spørsmål om behandling av dyrkingssøknad på Storjorda. Behandlingen
legges som referatsak til neste utvalgsmøte.

RS 26/19 Veiskilting Kirkeveien
Saken løftes til PS 21/19, ved Kåre Bakken: Det mangler skilt for fartsgrense Kirkeveien på 30
km/t. Fartsgrense Kirkeveien ved innkjørsel fra FV mangler skilt. Forslag til vedtak:
1. Teknisk utvalg vurderer skilting av Kirkeveien, Bergsveien og tilstøtende veier som
uklare.
2. Teknisk utvalg ber administrasjonssjefen legge fram en vurdering av gjeldende skilting
og skiltplaner for Kirkeveien, Bergsveien og tilstøtende veier.
Votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Teknisk utvalg vurderer skilting av Kirkeveien, Bergsveien og tilstøtende veier som
uklare.
2. Teknisk utvalg ber administrasjonssjefen legge fram en vurdering av gjeldende skilting
og skiltplaner for Kirkeveien, Bergsveien og tilstøtende veier.
RS 27/19 Renovasjon og kort
RS 20/19 Spørsmål angående orientering radionett Kvæfjord
RS 21/19 Deres ref. 2019/37 Kommunen ber om å bli orientert (INTERNAL)
RS 22/19 Svar til Deres ref: 2019/37
RS 23/19 Høringsbrev Kystplan II Midt- og Sør-Troms, med utdrag fra saks- og
plandokumenter
RS 24/19 Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27
RS 25/19 Dyrking Storjorda
RS 26/19 Veiskilting Kirkeveien
RS 27/19 HRS-kort for grovavfall

Det ble tatt opp at noen må vente på HRS-kort, administrasjonen ber om å få skriftlig
henvendelse om saken for videreformidling.
Møtet ble hevet ca. kl. 14:00
Referent:
Kristin Myreng Grimstad

Rett utskrift:
Borkenes, 11.06.2019

Ruth-Lise H. Olsen
RS 20/19 Spørsmål angående orientering radionett Kvæfjord
RS 21/19 Deres ref. 2019/37 Kommunen ber om å bli orientert (INTERNAL)
RS 22/19 Svar til Deres ref: 2019/37
RS 23/19 Høringsbrev Kystplan II Midt- og Sør-Troms, med utdrag fra saks- og
plandokumenter
RS 24/19 Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27
RS 25/19 Dyrking Storjorda
RS 26/19 Veiskilting Kirkeveien
RS 27/19 HRS-kort for grovavfall

