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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
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Underskrifter: 
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. 
 
 Nils O. Larsen (s)  Dagfinn Lyngstad (s)  Even Steinlien (s) 
 
 Jens Ivar Simonsen (s)  

        
  



Offentlig saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 1/20 

Referatsaker: 
Kopi - Vedrørende anmodning om 
lovlighetskontroll - John Johansen 

  
2015/358 

RS 2/20 Avslag på søknad om støtte over næringsrettet 
infrastruktur til prosjektet 
oppgradering/rehabilitering av dypvannskai, 
Olderdalen 

 2015/358 

RS 3/20 Høringssvar; nedsetting av fartsgrense i Kåfjord 
gjeldende E6 Olderdalen fra 50 km/t til 40 km/t 

 2020/32 

 
PS 1/20 

Politiske saker: 
Orientering fra driftsseksjonen per desember 
2019 

  
2019/4 

PS 2/20 Orientering om tiltak på kapitalbudsjett 2020 som 
berører drift og utvikling 

 2019/4 

PS 3/20 Redegjørelse til UMDU på området brann - 
anskaffelser for 2019/2020 

 2019/4 

PS 4/20 Innsamling av grovsøppel  2015/53 
PS 5/20 Søknad om dispensasjon for snøskuteropplæring - 

motorferdsel i utmark og vassdrag 
 2019/51 

PS 6/20 Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark - 
tilsyn og vedkjøring til Skaidihytta i Manndalen 

 2019/51 

PS 7/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for kjøring i utmark 

X 2019/51 

PS 8/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for kjøring i utmark og på islagte vann 

X 2019/51 

 
 
 
Sak 7 og 8/20 er unntatt offentlighet, og ble delt ut på møte. 
 

Ingen merknader til innkalling og saksliste. 

Ingen spørsmål eller merknader til referatsakene. 

Jens Ivar Simonsen (H) ønsker informasjon om M/S Sjøfart, og hvorfor tillatelse er gitt til at 
båten kan ligge ved industrikaia Djupvik.  Brev til Karl Idar Berg om plass til M/S Sjøfart, er 
lagt inn som ref.sak til UMDU på neste møte. 
 
Jens Ivar Simonsen (H) ønsker en informasjon på neste om hvordan standardkontrakt brøyting 
er utformet, spesielt krav til lagring av utstyr, strøsand etc.  
 
Møtet ble avsluttet kl 13.00 



PS 1/20 Orientering fra driftsseksjonen per desember 2019 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 28.01.2020  

Behandling: 
Kommunalsjef for drift og utvikling gav orientering om følgende; 

 Elektrifisering av fergene, og anbud om dette.  De nye elektriske fergene blir så lang at 
de sperrer for innseiling til småbåthavna i Olderdalen.  Administrasjonen har bedt om 
tilbakemelding fra fylkeskommunen. 

 Avvik pumpestasjon på Løkvoll. Det lages en sak til neste møte ang. omprioritering av 
midler.  Det lages midlertid tiltak inntil at pumpehuset er ferdig bygd. 

 Økonomisk oversikt 2019; alt på inntektssidene er ikke klar. Lønnsbudsjettet er i 
balanse. Overforbruk på kjøp av varer og tjenester.   

 Felles lager for drift- og utvikling spilles inn til OU prosessen  
 Basseng Olderdalen, saken er under arbeid 
 Riebangardi er under arbeid. Det er kommet inn flere ønsker som er umulig å realisere. 
 Kommunalsjef for drift og utvikling tar kontakt med kommunalsjef for helse om utleie 

av gamle helsesentret til korttidsplasser. 
 Uenighet med Skanska, rettsaken er berammet til 24-25 mars i år. 
 Nye tiltak fra kommunestyremøtet 19.12.19 er p.t ikke igangsatt 

 
 

Vedtak: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling tar saken til orientering. 
 
 
 

PS 2/20 Orientering om tiltak på kapitalbudsjett 2020 som berører drift og 
utvikling 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 28.01.2020  

Behandling: 
 
Kommunalsjef Gunn Andersen orienterte om saken.  
  
  



Følgende tiltak som berører drift og utvikling er vedtatt av kommunestyret: 
TILTAK          SUM 
Oppmålingsutstyr         340 000 
Sentrumsplan/stedsutvikling Olderdalen             2 500 000 
Sentrum/stedsutvikling Manndalen       500 000 
Dagsturhytte (Djupvik)        100 000 
Idrettspark Olderdalen        100 000 
Biler til drift (2 stk)         800 000 
Kjøp bil til Brann         350 000 
Brann, utstyr med videre        300 000 
Kummer vann         300 000 
Sanering vannledning Odins veg       150 000 
Høydebasseng Løkvoll Prosjektering      200 000 
Kum avløp          150 000 
VA-antenne oppmåling vann/avløp        150 000 
Bakkemoveien, g/s/fortau                 1 000 000 
Industriområde Skardalen         400 000 
Olderdalen skole, varmestyring A-fløy      360 000 
Manndalen skole, ombygging rom til ulike tjenester     200 000 
Parkeringsareal Riebangardi        800 000 
Basseng Olderdalen (herav også 1 mill forskudd spillemidler)                  2 000 000 
Bolig/næringsarealer. Oppkjøp og oppstart prosjekt nyanlegg                   1 000 000 
Overvannsproblematikk boligfelt Olderdalen                                                280 000 
Kjerringsdalsveien                                                                                       2 000 000 
Veilys LED                                                                                                     500 000 
Råtekontroll stolper (redusert til halvparten)                                                  250 000 
Skilting veinavn                                                                                              500 000 
 

Vedtak: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling tar saken til orientering. 
 
 
  



PS 3/20 Redegjørelse til UMDU på området brann - anskaffelser for 
2019/2020 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 28.01.2020  

Behandling: 
 
Kommunalsjef for drift- og utvikling orienterte om saka. 

 Anskaffelse av utstyr til lokalt brannkorps 
 Ansvarsfordeling mellom kommuneadministrasjon og interkommunalt brannvesen 

 
Følgende utstyr er anskaffet; 

 Røykdykkerutstyr 
 Friskluftmasker 
 Kompressorer leveres uke 5/6 

 
Det er p.t ikke bestilt redningsdresser til korpset 
 
Kåfjord kommune innehar personalansvar for det lokale korpset og budsjett for tjenesten. 
Nord Troms Brannvesen er et interkommunalt samarbeid, som har en forebyggende- og en 
beredskapsavdeling. 
 
Brannsjefen har ansvar for gjennomføring av beredskapsoppgaver og forebyggende arbeid. 
Brannsjefen er gitt overordnet ledelsesansvar i innsatssituasjoner. 
Interkommunalt beredskap betyr også at samarbeidet har ansvar for: 

 Å følge opp og påse at samtlige mannskaper innehar nødvendig kunnskap 
(grunnutdanning mv) 

 At det utarbeides øvelsesplaner og føres systematisk oversikt over oppmøte og at disse 
evalueres. 

 At utstyr er tilfredsstillende både i omfang og i funksjon. Og det skal være 
oversikt/fortegnelse over utstyret, vedlikehold og funksjonalitet. 
 
Innen utgangen av februar avholdes et møte det lokale korpset. Her vil kommunalsjef og leder 
for UMDU delta. 

Vedtak: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling tar saken til orientering. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling tar saken til orientering. 
 
 



PS 4/20 Innsamling av grovsøppel 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 28.01.2020  

Behandling: 
Innspillet om innsamling av grovsøppel fra Ytre Kåfjord Pensjonistforening har 2 ganger vært 
lagt fram som referatsak for UMDU.  Når en sak legges fram som referatsak blir saka enten tatt 
til orientering, eller at det bes om saka tas opp som egen sak. Henvendelsen om innsamling om 
grovsøppel har vært 2 ganger opp til politisk behandling i UMDU, og begge gangene er 
referatsaken tatt til orientering. Nå kommer saken opp via eldrerådet, men uten innstilling til 
vedtak. Da eldrerådet er rådgivende organ ovenfor formannskapet sender utvalget saken over til 
formannskapet slik den ble framlagt for UMDU. 
 
Utvalget gjorde også følgende vurdering; 
 Medlemmer av Ytre Kåfjord Pensjonistforening som har problemer med henting av grovsøppel 
kan ringe Kåfjord kommune for å melde inn behov for henting av grovsøppel. Det må da 
opplyses om hvor mye søppel som skal hentes, samt når søppelet legges ved den enkeltes 
avkjøring.  
Kåfjord Vekst fakturerer den enkelte for det antall m3 som hentes.    
 
Utvalget ser at skal nåværende ordning med at Kåfjord Vekst henter grovsøppel, da mot 
betaling, eller at den enkelte innbygger føres sitt grovsøppel til mottaksstasjonen i Birtavarre, 
endres, må dette skje via en høringsprosess i kommunen. En endring i dages mottaksstruktur må 
også avklares med Avfallsservice AS. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Med hjemmel i delegeringsreglementet oversendes saka til formannskapet. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
 



PS 5/20 Søknad om dispensasjon for snøskuteropplæring - motorferdsel i 
utmark og vassdrag 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 28.01.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 
Nord-Troms Trafikkskolesenter v/Gunn-Vigdis Grønlund, med andre sjåførlærere, og 
Statens vegvesen, gis dispensasjon til å kjøre med snøskutere i forbindelse med 
snøskuteropplæring: 

1. På strekningen mellom Kåfjorddalen grendehus/skole og snøskuterløypa ved 
gamle Rødekorsbrakka i tidsrommet 29.01.2020 til 04.05.2023. 

2. Det gis dispensasjon i samme periode å kjøre inntil 400 meter utafor 
snøskuterløypa i Sabetjohka og inntil 500 meter utafor snøskuterløypa ved 
Gakkamus Ahkkejavri, jfr. § 6 motorferdsellovens forskrift, vurdert som særlig 
behov, som ikke kan dekker på annen måte, også vurdert jfr. §§ 8 – 12 
naturmangfoldloven.    

 
Kjøringen må gjennomføres når snøskuterløypa er åpen, utføres så skånsom og 
hensynsfull som mulig, og det må tas hensyn til evt. farer, vilt, rein, eller andre 
brukere av området. Antall turer må begrenses til et minimum.  
 
Det forutsettes at grunneiertillatelse er gitt fra Statskog og private grunneiere mellom 
Kåfjorddalen grendehus/skole og snøskuterløypa. 
 
Dispensasjon med kart skal medbringes under ferdsel og forvises ved kontroll.   
 
 
 

 

  

Kommunedirektørens innstilling: 
Nord-Troms Trafikkskolesenter v/Gunn-Vigdis Grønlund, med andre sjåførlærere, og Statens 
vegvesen, gis dispensasjon til å kjøre med snøskutere i forbindelse med snøskuteropplæring: 

1. På strekningen mellom Kåfjorddalen grendehus/skole og snøskuterløypa ved gamle 
Rødekorsbrakka i tidsrommet 29.01.2020 til 04.05.2023. 

2. Det gis dispensasjon i samme periode å kjøre inntil 400 meter utafor snøskuterløypa i 
Sabetjohka og inntil 500 meter utafor snøskuterløypa ved Gakkamus Ahkkejavri, jfr. § 6 
motorferdsellovens forskrift, vurdert som særlig behov, som ikke kan dekker på annen 
måte, også vurdert jfr. §§ 8 – 12 naturmangfoldloven.    

 



Kjøringen må gjennomføres når snøskuterløypa er åpen, utføres så skånsom og hensynsfull som 
mulig, og det må tas hensyn til evt. farer, vilt, rein, eller andre brukere av området. Antall turer 
må begrenses til et minimum.  
 
Det forutsettes at grunneiertillatelse er gitt fra Statskog og private grunneiere mellom 
Kåfjorddalen grendehus/skole og snøskuterløypa. 
 
Dispensasjon med kart skal medbringes under ferdsel og forvises ved kontroll.   
 
 
 

PS 6/20 Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark - tilsyn og vedkjøring 
til Skaidihytta i Manndalen 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 28.01.2020  

Behandling: 

 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Inge Hansen, Kjerringdalen, 9144 SAMUELSBERG, søknad om dispensasjon avslås for 
transport av brensel, utstyr mv. med ATV og snøskuter til Skaidihytta i tidsrommet 22.10.2019 
– 22.10.2025  
Viser til forvaltningslovens § 25 og vurdering i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  
 
Dette begrunnes med at offentlig snøskuterløype kan benyttes for å dekke omsøkt 
transportbehov. Det foreligger ikke særlig behov, som skulle tilsi at det kan gis tillatelse i 
forhold til motorferdsellovens forskrift § 6. 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Inge Hansen, Kjerringdalen, 9144 SAMUELSBERG, søknad om dispensasjon avslås for 
transport av brensel, utstyr mv. med ATV og snøskuter til Skaidihytta i tidsrommet 22.10.2019 
– 22.10.2025  
Viser til forvaltningslovens § 25 og vurdering i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  
 
Dette begrunnes med at offentlig snøskuterløype kan benyttes for å dekke omsøkt 
transportbehov. Det foreligger ikke særlig behov, som skulle tilsi at det kan gis tillatelse i 
forhold til motorferdsellovens forskrift § 6. 
 



PS 7/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring i utmark 

Unntatt offentlighet 

PS 8/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for kjøring i utmark 
og på islagte vann 

Unntatt offentlighet


