
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 05.05.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Leder AP 
Britt Pedersen Nestleder AP 
Jens A. Butter Simonsen Medlem H 
Svein Oddvar Leiros Medlem SP 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Jimmy Blomli Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Kommunedirektør 
Greta Larsen Møtesekretær 

 
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. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 9/20 5426/Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekniske vare - Marthinsen produkter 

 2019/20 

RS 10/20 5426/Søknad om utsatt frist for 
fyrverkerisøknadene - Norsk Fyrverkeriforening 

 2019/20 

RS 11/20 Driftstilskudd samiske språk- og kultursenter 
2020 - Gáivuona giellaguovddáš 

 2020/158 

PS 26/20 Delegerte saker Formannskap mars-april 2020  2020/130 
PS 27/20 Søknad om tilskudd  2019/390 
PS 28/20 Heising av Pride-flagg i Nord-Troms-

kommunene 6. juni 
 2015/545 

PS 29/20 Dekning av faktura 1001238 - Veilys, utskifting 
til LED 2017/2018 

 2017/598 

PS 30/20 Søknad om tilskudd til "forprosjekt- utbygging 
med utgangspunkt Áillohaš" 

 2019/441 

PS 31/20 Søknad om økonomisk bistand til flytting fra 
skredfarlig område 

 2020/115 

PS 32/20 Høring - Modulvogntog i Kåfjord  2020/129 
PS 33/20 Svar - Invitasjon til å delta i pilotprosjekt for 

distriktskommuner 
 2020/257 

PS 34/20 Endring av plantype  2019/392 
PS 35/20 Oppstart av mindre reguleringsendring av 

Bjørkholt boligfelt 
 2020/249 

PS 36/20 Mindre reguleringsendring av Manndalen-
Løkvoll 

 2019/236 

PS 37/20 Utredning av F-sak 7/20 -  Utsatt sak - 
Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift 
på 35/109 

 2020/242 

PS 38/20 Ny behandling av utsatt sak (F-sak 7/20) 
Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift 
på 35/109 

 2020/242 

 
Møtet ble startet kl.10.02. 
Saksliste og innkalling ble godkjent. 
Referatsaker: Tatt til orientering. 
PS 37/20 og 38/20 behandles som første saker. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad stilte spørsmål om vannproblematikken i Manndalen. 
Saksbehandler Stine Pedersen redegjorde for arbeidet i Manndalen, lekkasjeberegning, 
høydebasseng og innsnevring på rør ved Tverrelva. 



Einar Eriksen Krf: Kommunen er ikke forpliktet å levere vann overalt, dette kan ordnes privat. 
Slokkevann skal ikke belastes innbyggere. 
Svein Leiros SP: Stilte spørsmål i forhold til bytte av styret i Kåfjord Vekst?  
Kommunedirektør Einar Pedersen: Næringskonsulent har fått beskjed om å ordne 
eierskapsmelding til Kommunestyret. 
Orienterte om kommuneøkonomien. 
Einar Eriksen Krf: Orienterte om sak med Kåfjord Sameie og Statnett sin hytte, men er ikke 
avklart i forhold til hytte. 
 
Møtet ble hevet kl.13.00. 
  



RS 9/20 5426/Svar på søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske vare - 
Marthinsen produkter 

RS 10/20 5426/Søknad om utsatt frist for fyrverkerisøknadene - Norsk 
Fyrverkeriforening 

RS 11/20 Driftstilskudd samiske språk- og kultursenter 2020 - Gáivuona 
giellaguovddáš 

  



PS 26/20 Delegerte saker Formannskap mars-april 2020 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 

PS 27/20 Søknad om tilskudd 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Formannskapet gir tilskudd til følgende: 

 Plast-prosjekt Indias barn ved Liv Johansen innvilges oppstartstøtte på kr.1000,-  
 Jusshjelpa i Nord-Norge innvilges kr.1000,- for driftsåret 2020.  

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Plast-prosjekt Indias barn ved Liv Johansen innvilges oppstartstøtte på kr.1000,-  
Jusshjelpa i Nord-Norge innvilges kr.1000,- for driftsåret 2020.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges fram uten innstilling. 
 

PS 28/20 Heising av Pride-flagg i Nord-Troms-kommunene 6. juni 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for sak. 



Einar Eriksen Krf: Veldig bra belyst sak, men arrangement skal ikke være på kommunens 
eiendom. 
Svein O. Leiros: Berømmer saksbehandler med en god og grundig saksbehandling. 
Jimmy Blomli UR: Ungdomsrådet er positiv til saken, og ønsker å inkludere alle. 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad: Viktig med mangfold, inkludering og toleranse. 
 
Jens A. Butter Simonsen H kom med følgende endringsforslag: 
Pkt.1: Kåfjord kommune flagger ved rådhuset i anledning Nord-Troms Pride 6.juni 2020. etter 
komma strykes. 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 
Kåfjord kommune flagger ikke med Pride-flagget 6.juni 2020. 
Dette begrunnes blant annet i at det ikke arrangeres på kommunal grunn, slik loven åpner for. 
 
Kommunedirektørens innstilling med endring, ble vedtatt med 4 stemmer, Krf sitt forslag falt da 
det fikk 1 stemme. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune flagger ved rådhuset i anledning Nord-Troms Pride 6. juni 2020.  
2. Regnbueflagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett. 
3. Kåfjord kommune iverksetter arbeidet med å utarbeide egne retningslinjer for flagging 

ved kommunens offentlige bygninger. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune flagger ved rådhuset i anledning Nord-Troms Pride 6. juni, samt ved 

liknende årlige arrangementer. 
2. Regnbueflagg kjøpes inn over kommunens kulturbudsjett. 
3. Kåfjord kommune iverksetter arbeidet med å utarbeide egne retningslinjer for flagging 

ved kommunens offentlige bygninger. 
 

 
 

PS 29/20 Dekning av faktura 1001238 - Veilys, utskifting til LED 2017/2018 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Faktura pålydende 822 905,25 inkl mva (fakturanummer 1001238) dekkes med låneopptak. 
 
 
 



 

Kommunedirektørens innstilling: 
Faktura pålydende 822 905,25 inkl mva (fakturanummer 1001238) dekkes med låneopptak. 
 

PS 30/20 Søknad om tilskudd til "forprosjekt- utbygging med utgangspunkt 
Áillohaš" 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros SP erklærte seg inhabil, et enstemmig formannskap erklærte han inhabil etter 
Forvaltningsloven § 6, Svein O. Leiros fratrådte møtet. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Svein O. Leiros tiltrådte møtet. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap gir støtte som omsøkt, kroner 20.000,-, til forprosjekt “Utbygging 

med utgangspunkt Áillohaš“.  
2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 14750.457.385 tilskudd til samfunnshus styrkes med 

kroner 20.000,-. 
3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp. 
4. Kommunedirektør foretar budsjettregulering. 
5. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon på utgifter som 

inngår i prosjektet. En slik anmodning må sendes inn innen 1. november 2020. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord formannskap gir støtte som omsøkt, kroner 20.000,-, til forprosjekt “Utbygging 

med utgangspunkt Áillohaš“.  
2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 14750.457.385 tilskudd til samfunnshus styrkes med 

kroner 20.000,-. 
3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp. 
4. Kommunedirektør foretar budsjettregulering. 
5. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon på utgifter som 

inngår i prosjektet. En slik anmodning må sendes inn innen 1. november 2020. 

 
 



PS 31/20 Søknad om økonomisk bistand til flytting fra skredfarlig område 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for saken. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune anser eiendommen g/bnr. 31/33 som befinner seg i skredfaresone 

1/100-1/1000 til ikke å ha krav på økonomisk støtte til flytting og avslår søknad om 
økonomisk støtte. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
2. Kåfjord kommune anser eiendommen gbnr. 31/33 som befinner seg i skredfaresone 

1/100-1/1000 til ikke å ha krav på økonomisk støtte til flytting og avslår søknad om 
økonomisk støtte. 

PS 32/20 Høring - Modulvogntog i Kåfjord 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet vedtar Kåfjord kommunes uttalelse til høring om modulvogntog på 

tømmervogntogvegnettet. 
2. Kåfjord kommune er positive til åpning av tømmervogntogvegnettet for modulvogntog 

type 1 og 2 og 24-metersvogntog, så lenge trafikksikkerheten for myke trafikanter er 
ivaretatt. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar Kåfjord kommunes uttalelse til høring om modulvogntog på 

tømmervogntogvegnettet. 
2. Kåfjord kommune er positive til åpning av tømmervogntogvegnettet for modulvogntog 

type 1 og 2 og 24-metersvogntog, så lenge trafikksikkerheten for myke trafikanter er 
ivaretatt. 

 



PS 33/20 Svar - Invitasjon til å delta i pilotprosjekt for distriktskommuner 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Det skal stå Fylkeskommune, og ikke Fylkesmann i saksopplysninger. 
Svein O. Leiros SP: Veldig gledelig sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune takker ja til å delta i pilotprosjektet og setter av tid og ressurser til å delta i 
prosjektoppfølgingen. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune takker ja til å delta i pilotprosjektet og setter av tid og ressurser til å delta i 
prosjektoppfølgingen. 
 
 

PS 34/20 Endring av plantype 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad orienterte om sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Formannskapet vedtar å endre plantype fra områdereguleringsplan til kommunedelplan 

for området Djupvik-Engneset. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar å endre plantype fra områdereguleringsplan til kommunedelplan 

for området Djupvik-Engneset. 

 
 



PS 35/20 Oppstart av mindre reguleringsendring av Bjørkholt boligfelt 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune vedtar oppstart av mindre reguleringsendring av reguleringsplan for 

Bjørkholt boligfelt jf. Plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd. 
 
 
 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune vedtar oppstart av mindre reguleringsendring av reguleringsplan for 

Bjørkholt boligfelt jf. Plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd. 
 
 

PS 36/20 Mindre reguleringsendring av Manndalen-Løkvoll 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet vedtar å sende forslag til mindre reguleringsendring datert 16.04.2020 på 

begrenset høring i tre uker til berørte parter og offentlige myndigheter. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Formannskapet vedtar å sende forslag til mindre reguleringsendring datert 16.04.2020 på 

begrenset høring i tre uker til berørte parter og offentlige myndigheter. 

 



PS 37/20 Utredning av F-sak 7/20 -  Utsatt sak - Anmodning om 
tilbakebetaling av kloakkavgift på 35/109 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Bernt E. I. Lyngstad AP fratrådte møtet, ble erklært inhabil av et enstemmig formannskap etter 
Forvaltningslovens § 6, på politisk sak 37/20 og 38/20. 
Varaordfører Britt M. Pedersen overtok som møteleder. 
Saksbehandler Stine Pedersen redegjorde for sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saka tas til orientering, og vedlegg til F-sak 7/20 som fremmes til ny behandling med nytt 
saksnummer. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saka tas til orientering, og vedlegg til F-sak 7/20 som fremmes til ny behandling med nytt 
saksnummer. 
 
 

PS 38/20 Ny behandling av utsatt sak (F-sak 7/20) Anmodning om 
tilbakebetaling av kloakkavgift på 35/109 

Saksprotokoll i Formannskap- 05.05.2020  

Behandling: 
Møteleder Britt M. Pedersen orienterte om sak. 
Saksbehandler Stine Pedersen redegjorde for sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Bernt E. I. Lyngstad tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
1. Per Steinar Lyngstad og Linda Myrland gis tilbakebetaling av kloakkavgift for 2016, 2017 

og 2018 (3 år) i henhold til Foreldelsesloven § 2 sum: 24 739,50 inkl mva 
2. Kostnaden belastes driftskapitlet for avløp 615.353.  
3. Boligen på eiendom 35/109 blir fremdeles tilkoblet privat avløpsanlegg på eiendom 35/136, 

og skal dermed betale for slamtømming til Avfallsservice AS.  
 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
1. Per Steinar Lyngstad og Linda Myrland gis tilbakebetaling av kloakkavgift for 2016, 2017 

og 2018 (3 år) i henhold til Foreldelsesloven § 2 sum: 24 739,50 inkl mva 
2. Kostnaden belastes driftskapitlet for avløp 615.353.  
3. Boligen på eiendom 35/109 blir fremdeles tilkoblet privat avløpsanlegg på eiendom 35/136, 

og skal dermed betale for slamtømming til Avfallsservice AS.  
 
 
 


