
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Utvalg for miljø, drift og utvikling 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 10.06.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Nils Olaf Larsen Leder  
Dagfinn Lyngstad Nestleder AP 
Even Steinlien Medlem  
Emil Johansen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mikaela Reinikainen  Medlem H 
Bjørn-Even Salamonsen Medlem KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jens Ivar Simonsen Mikaela Reinikainen H 
 
Merknader 
Ingen vara kunne møte for Bjørn-Even Salamonsen. 

    Stine Pedersen VVA Ingeniør og Oddgeir Nilsen, møtte under sak 21/20 og sak 27/20. 
    Kåre Pedersen, rådgiver møtte under sakene 24-26/20. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

  Karin Karlsen           Møtesekretær   
  Gunn Andersen        Kommunalsjef drift og utvikling       
  Stine Pedersen          VVA ingeniør 
  Oddgeir Nilsen         Konsulent  
  Kåre Pedersen           Konsulent   
 
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 I. Simonsen (s)  Emil Johansen (s)  



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
PS 20/20 

Politiske saker: 
Delegerte saker fra 30.4.20-2.6.20 

  
2019/181 

PS 21/20 Orientering fra driftsseksjonen per mai 2020  2019/4 
PS 22/20 FLOM - beredskapsarbeid drift  2020/286 
PS 23/20 Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for 

Olderdalen elgvald 
 2015/724 

PS 24/20 Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for Indre 
Kåfjord elgvald 

 2015/724 

PS 25/20 Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for 
Nordmannvik/Olderdalen elgvald - bruk av 50 % 
regelen i § 7 i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt. 

 2015/724 

PS 26/20 Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for 
Manndalen/Skardalen elgvald 

 2015/724 

PS 27/20 Utredning - Høydebasseng Løkvoll, Manndalen 
vannverk 

 2019/9 

PS 28/20 Finansiering av del 1 ombygging og tilbygg ved 
Riebangardi barnehage 

 2019/4 

PS 29/20 Orientering om fast båtplass til M/S Sjøfart  2020/33 
 
 
 
Ingen merknader til innkalling.  Sakslista kom litt for sent, da vedtak om at utvalgslederne skal 
godkjenne sakslista før den sendes ut. 
 
Utvalgsmedlemmene finner ikke sakene, men må gå inn på hjemmesida til Kåfjord kommune. 
Utvalget ber om at det gis opplæring. 
 
 
Møtet sluttet kl 14.35 
 
 
  



PS 20/20 Delegerte saker fra 30.4.20-2.6.20 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 10.06.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Delegasjonssaken tas til orientering. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Delegasjonssaken tas til orientering. 
 
 

PS 21/20 Orientering fra driftsseksjonen per mai 2020 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 10.06.2020  

Behandling: 
 
Vintervedlikehold 
VVA Stine Pedersen og Oddgeir Nilsen orienterer om vintervedlikehold.   
Manglende kontroll. Flere plasser ikke tatt med i kontrakten i Birtavarre. 
Heliokopterlandingsplass brøytes på timer – 3 forskjellige priser. Følgende forhold må ses 
nærmere på; 

 Hvorfor ikke en samlet pris på helikopterlandingsplass? 
 Samme mal er brukt i kommunen gjennom flere år, denne må ses på på nytt. 
 Alle kontraktene gjennomgås bl.a for å se om alle plasser er tatt med.  
  Alle rodene og fakturaene gås gjennom, legges fram for hovedutvalget. Wiik har fast 

pris, men ikke de andre.   
 Det skal sendes tilbud til alle entreprenørene i kommunen (ikke akutthendelser), med 

nøyaktig kravspesifikasjon. 
 

Hovedutvalget ber om at det legges fram sak møte i september, legger ved faktura som bilag.   
 
Kommunalsjef Gunn Andersen orienterte om følgende; 
Innføring av vikar- og innkjøpsstopp.  Oddgeir Nilsen er tatt inn som vikar for Stine Pedersen, 
deler av hans stilling er satt på kapitalbudsjettet (skilting av kommunale veger) 
Bemanning og kapasitet er en stor utfordring, denne våren har kapasiteten blitt satt på sitt 
ytterste, med betydelig arbeidsmengde også på helg, som følge av korona og flomsituasjonen. 
Forsterket renhold på legekontoret. 
Fremdeles stort fravær på renhold. 
Det er brukt noe overtid på og annen lønn (beredskapsvakt og utrykninger) da det har vært noen 
utfordringer med blant annet vannverkene våre (flomrelatert og UV). 



 
Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige vedtak til nytt pkt 1; Hovedutvalget ber om at det 
legges fram en sak om vintervedlikehold på første møte over sommerferien (september 20). 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling ber om at det legges fram en sak om 

vintervedlikehold på første møte over sommerferien (september 20) 
2. UMDU tar kommunalsjefen orientering til orientering. 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
UMDU tar saken til orientering. 
 
 

PS 22/20 FLOM - beredskapsarbeid drift 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 10.06.2020  

Behandling: 
Karin Karlsen orienterte om saken. Kommunen har erfaring med flom fra tidligere, men vi 
frykter årets utfordring kan bli langt mer krevende enn det vi opplever i normalår, da 
snømengden i fjellet er så mye større enn til vanlig.  Følgende tiltak er satt i verk; 

 Rutiner ved frafall av mannskap, for å sikre kontinuitet i arbeidet med vannforsyning. 
Senere utvidet til også å omfatte flomberedskap 

 Rutiner for håndtering av risikoobjekt 
 Søknad om midler til forebygging for flom til fylkesmannen 
 Utvidet befaring av elver og bekker 
 Rapporteringsmøter administrasjon og driftsoperatørleddet ukentlig 
 Møte med Troms Kraft for informasjon og samarbeid Kåfjordelva (Teams) 
 Dialog med NVE om flomfare, etablert kontaktpunkt 
 Befaringer (befaring og oppfølging av situasjonen) på eiendom, ved mulig for utglidning 

av jordmasser 
 Bestilt geologisk vurdering av usikkerhet ved fare for jordras 
 Kontinuerlig loggføring av situasjonen ved fare for flom 

 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
UMDU tar saken til orientering. 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
UMDU tar saken til orientering. 
 
 



PS 23/20 Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for Olderdalen elgvald 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 10.06.2020  

Behandling: 
Kåre Pedersen informerte om saka. 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
  

Vedtak: 
Med henvisning til § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Olderdalen elgvald: 4 dyr: 2 voksne hanndyr (1 ½ år og eldre), 1 voksen hodyr (1 ½ år og eldre), 
1 kalv. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med henvisning til § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Olderdalen elgvald: 4 dyr:  2 voksne hanndyr (1 ½ år og eldre), 1 voksen hodyr (1 ½ år og eldre), 
1 kalv 

 

PS 24/20 Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for Indre Kåfjord elgvald 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 10.06.2020  

Behandling: 
Kåre Pedersen orienterte om saka.  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med henvisning til § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Indre Kåfjord elgvald: 4 dyr: 2 voksne hanndyr (1 ½ år og eldre), 2 kalv) 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med henvisning til § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Indre Kåfjord elgvald: 4 dyr: 2 voksne hanndyr (1 ½ år og eldre), 2 kalv) 



 

 

PS 25/20 Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for 
Nordmannvik/Olderdalen elgvald - bruk av 50 % regelen i § 7 i Forskrift om 
forvaltning av hjortevilt. 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 10.06.2020  

Behandling: 
Kåre Pedersen orienterte om saka. 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med henvisning til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Nordmannvik/Olderdalen elgvald: 4 dyr:  2 voksne hanndyr (1 ½ år og eldre), 1 voksen hodyr (1 
½ år og eldre), 1 kalv 

Minsteareal pr. dyr blir da  4500 dekar. 
Bruk av 50 % regelen begrunnes med at elgbestanden i området fortsatt er god og bærekraftig. 
Dette er dokumentert gjennom årlige tellinger. Elgbestanden i valdet tåler for tiden større 
beskatning enn det som gjeldende minsteareal tilsier. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med henvisning til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Nordmannvik/Olderdalen elgvald: 4 dyr:  2 voksne hanndyr (1 ½ år og eldre), 1 voksen hodyr (1 
½ år og eldre), 1 kalv 

Minsteareal pr. dyr blir da  4500 dekar. 

Bruk av 50 % regelen begrunnes med at elgbestanden i området fortsatt er god og bærekraftig. 
Dette er dokumentert gjennom årlige tellinger. Elgbestanden i valdet tåler for tiden større 
beskatning enn det som gjeldende minsteareal tilsier. 
 



PS 26/20 Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for Manndalen/Skardalen 
elgvald 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 10.06.2020  

Behandling: 

Behandling: 
Kåre Pedersen orienterte om saka.  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med henvisning til § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Manndalen/Skardalen elgvald: 5 dyr :  2 voksne hodyr (1 ½ år og eldre), 2 voksne hanndyr (1 ½ 
år og eldre), 1 kalv. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med henvisning til § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Manndalen/Skardalen elgvald: 5 dyr :  2 voksne hodyr (1 ½ år og eldre), 2 voksne hanndyr (1 ½ 
år og eldre), 1 kalv 

 

PS 27/20 Utredning - Høydebasseng Løkvoll, Manndalen vannverk 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 10.06.2020  

Behandling: 
Ing. VVA Stine Pedersen orienterte om saka. Pedersen informerte også om muligheten for å 
legge om trasèen ved Vatnet, slik at husene på østsiden av vannet kan koble seg direkte på 
kommunalt ledningsnett.    
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
  



Vedtak: 
 

1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll – Manndalen 
vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 

2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1: Høydebasseng i kombinasjon av bygging av ny 
ledning prioriteres inneværende år.  

3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 1 «Høydebasseng» 600 000,- inkl mva 
dekkes av låneopptak 

4. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 «Oppdimensjonering av vannledning 
Vatnet – Tverrelva» 600 000,- inkl mva legges inn i kapitalbudsjettet for 2021. 

5. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 375 000,- inkl mva + 5 875 000,- inkl 
mva) legges inn i kapitalbudsjett for 2021/2022.  
(Samlet sum ekskl mva: 9 000 000,-) samlet sum inkl mva: 11 250 000,-. Dette 
inkluderer høydebasseng Løkvoll og oppdimensjonering av vannledning fra Vatnet til 
Tverrelva. 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll – Manndalen 
vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 

2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1: Høydebasseng i kombinasjon av bygging av ny 
ledning prioriteres inneværende år.  

3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 1 «Høydebasseng» 600 000,- inkl mva 
dekkes av låneopptak 

4. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 «Oppdimensjonering av vannledning 
Vatnet – Tverrelva» 600 000,- inkl mva legges inn i kapitalbudsjettet for 2021. 

5. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 375 000,- inkl mva + 5 875 000,- inkl 
mva) legges inn i kapitalbudsjett for 2021/2022.  
(Samlet sum ekskl mva: 9 000 000,-) samlet sum inkl mva: 11 250 000,-. Dette 
inkluderer høydebasseng Løkvoll og oppdimensjonering av vannledning fra Vatnet til 
Tverrelva. 

 
 
 
 
 

PS 28/20 Finansiering av del 1 ombygging og tilbygg ved Riebangardi 
barnehage 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 10.06.2020  

Behandling: 
Kommunalsjef Gunn Andersen orienterte om saken.  Det er kommet tilbakemelding fra 
barnehagen om å få etablert støydempende tiltak i Riebangardi barnehage. Grillhuset som 
barnehagen har fått via prosjektet «UT i Nord», settes opp på området til barnehagen, 



 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 
Kåfjord kommune vedtar endringer i kapitalbudsjettet for 2020 for finansiering av del 1 ved 
Riebangardi barnehage ved å redusere posten satt av til fortau/gangvei langs Bakkemoveien med 
inntil 600 tusen. 
Midlene, kr 600 000,- overføres til del 1 i utbygging/prosjektering av Riebangardi barnehage 
slik at trinn 1 kan igangsettes snarest. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune vedtar endringer i kapitalbudsjettet for 2020 for finansiering av del 1 ved 
Riebangardi barnehage ved å redusere posten satt av til fortau/gangvei langs Bakkemoveien med 
inntil 600 tusen. 
Midlene, kr 600 000,- overføres til del 1 i utbygging/prosjektering av Riebangardi barnehage 
slik at trinn 1 kan igangsettes snarest. 
 

PS 29/20 Orientering om fast båtplass til M/S Sjøfart 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 10.06.2020  

Behandling: 
Jens Ivar Simonsen H erklærte seg inhabil etter Forvaltningslovens § 6 annet ledd, og fratrådte 
møtet 
Dette konfirmeres av utvalget. 
 
Nils Olaf Larsen (AP) fremmet følgende forslag; M/S Sjøfart v/Karl Idar Berg sies opp fra sin 
plass på innsiden av industrikaien i Djupvik, da hans næringsvirksomhet er opphørt. 
Oppsigelsestid er 6 mndr.  Industrikaia ble bygd for tilrettelegging av næringsutvikling, kaia er 
viktig i den sammenheng, både i forhold til næringsvirksomhet og utvikling av andre 
reiselivsaktører.   
 
Innsiden av industrikaia tilrettelegges med leider og strøm. Muligheten for utsetting av en liten 
flytebrygge vurderes. 
 
Kommunedirektørens innstiling til vedtak settes opp mot forslag fra Nils Olaf Larsen (AP).  
Nils Olaf Larsen forslag enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
M/S Sjøfart v/Karl Idar Berg sies opp fra sin plass på innsiden av industrikaien i Djupvik, da 
hans næringsvirksomhet er opphørt. Oppsigelsestid er 6 mndr.  Industrikaia ble bygd for 



tilrettelegging av næringsutvikling, kaia er viktig i den sammenheng, både i forhold til 
næringsvirksomhet og utvikling av andre reiselivsaktører.   
 
Innsiden av industrikaia tilrettelegges med leider og strøm. Muligheten for utsetting av en liten 
flytebrygge vurderes. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 

 
Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige forslag til innstilling; Saken utsettes inntil befaring 
er gjennomført. Saken fremmes på møte i juni. 

 

Vedtak: 
Saken utsettes inntil befaring er gjennomført. Saken fremmes på møte i juni. 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Med hjemmel i reglement for Løkvoll- og Djupvik §§ 3.1 og 3.5, konfirmerer hovedutvalg for 
miljø, drift og utvikling havnesjefens tildeling av plass til M/S Sjøfart ved indre del av 
industrikaia Djupvik fiskerihavn. 
 
 


