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Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 31/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/9-23 10163/2018 M88 27.11.2018 

 

1940/7/40 søknad om fritak på feiing og tilsynsavgift 

 
Saksopplysninger  
Hjemmel i LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-2015-12-17-
1710 Forskrift om brannforebygging.  
 
 
 
 
Vurderinger 
Gnr.7 Bnr.40 Komtek – Avtale 200288 Bygg nr. 192082226 Enebolig   

 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 
 
Søknad 14.11.18 med begrunnelse av fritak.  
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 
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Vedtak 
Søknaden innvilges med virkning fra 14.11.18 
 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Nils-Arnold Nilsen 
Brannsjef IKS 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2018/9-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MØTER 
i kommunale politiske organer år 2019                     

Kåfjord kommune Gáivuona suohkan Kaivuonon komuuni 
 

 
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septem. Oktober Novemb. Desemb. 

Kommunestyret  12.  24.  17.   4. 1. konst.møte 
17. 

 3. 
19. Budsj 

Barnas kommunestyre   20.        20.  

Formannskapet  4. 1. 11.  5.  
20.Strat.m

øte 

 26.  11.Arb.møte 
30. 3-parts 

25.Arb.møte  
 29.3-parts/ 
budsj 

 

Administrasjonsutvalg 
(avholdes ved behov) 

 4. 1. 11.  5.  26.  11. 25.  

Hovedutvalg for 
Oppvekst og omsorg 

24. 21.  4. 23.   22.  24. Arb.møte 7.Arbmøte 
21.Budsj. 

 

Hovedutvalg for Miljø, 
Drift og Utvikling 

 

22. 19.  2. 21.   20.  22.Arb.møte 5.Arbmøte 
19.Budsj 

 

Eldreråd  15.   9.    27.   12.  
Kåfjord råd for 

funksjonshemmede 
 13.   22.     9.   

Ungdomsrådet 
 

28.  25.  27.   12.  28.   

Samepolitisk utvalg 
 

  7. 30.  14.  29.   14.  

Arbeidsmiljøutvalget 
 

 14.   24.    6.   6. 

Kontrollutvalget  26.   28.     29.  10. 
Regionrådsmøter 

 
8. 15. 

30. 
5. 14. 

25. 
5. 

25. 
2. 9-10. 

29. 
7. 
27. 

4. 
24. 

 20. 2-3. 
24-30. 

14. 
22. 

5. 
11. 

 

Regionrådsforsamling 
 

 19.-22. 
26. 

11-15. 
26. 

30. 28. 18.  29.   25-26.  

 Det tas forbehold om endringer i denne møteplanen. Nye møter, eventuelt endringer kan komme der hvor ordfører / leder finner behov! 
 Kåfjord ordførerkontor,  Svein O. Leiros, ordfører.              
    Service på Admdom/Møtebok-møteoversikt, oppdatert 21.12.2018 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/4 -2 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 14.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 

 

Leders orientering januar 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Strømforbruk kommunale bygg 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Hovedutvalget tar redegjørelse fra leder til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saksopplysninger: 
Drift av etaten: 
Driften går stort sett som normalt. Snøfallet i midten av januar har forhåpentligvis sikret 
vanninntakene, men også gitt noen utfordring med brøyting.  
Personal og bemanning: 
Sykefraværet er fremdeles utfordrende blant renholdere, og det jobbes med nærværet. 
10-faktorevaluering er ikke gjennomført. 
Byggforvaltning: 
Oversikt over strømforbruk kommunale bygg, viser en nedgang i forbruket på de fleste 
byggene. Oversikten ligger vedlagt 
Vann og avløp (610/615): 
Egne saker på saksliste 
Vei og veilys (640/641): 
LED-prosjektet fortsetter, konkurransegrunnlag klargjøres for anbud 
Kontrakt for vintervedlikehold på veier og plasser går ut i mai. Konkurransegrunnlag for ny 
kontraktsperiode under klargjøring for utlysning. 



Isbryting (650): 
 
Kaier/ havner (654): 
Egen sak på saksliste 
Det søkes om tilskudd til rehabilitering av NATO-kaia 
Økonomisk oversikt: 
Etatsleder informerer  
Øvrig: 
Ingen særskilte saker så tidlig på året 

 
Vurdering: 
Orienteringssaken gis ingen særskilt vurdering.



STRØMFORBRUK, KOMMUNALE BYGG 2007-2018. 

 

 
Birtavarre barnehage, 316m2:  2007, 89897 kw, 284kwt/m2 

                                                      2008, 98754 kw, 312kwt/m2 

                                                      2009, 82075 kw, 259kwt/m2 

                                                      2010, 86635 kw, 274kwt/m2 

                                                      2011, 60593 kw, 191kwt/m2 

                                                      2012, 72707 kw, 230kwt/m2 

                                                      2013, 70223 kw, 222kwt/m2 

           2014, 57716 kw, 182kwt/m2 

                                                      2015, 68563 kw, 216kwt/m2  

           2016, 65206 kw, 206kwt/m2 

           2017, 52411 kw, 165kwt/m2 

             2018, 56237 kw, 178kwt/m2 

  

Olderdalen barnehage, 289m2: 2007, 76080 kw, 263kwt/m2 

                                                      2008, 86760 kw, 300kwt/m2 

                                                      2009, 95240 kw, 329kwt/m2 

                                                      2010, 83280 kw, 288kwt/m2 

                                                      2011, 71240 kw, 246kwt/m2 

                                                      2012, 69960 kw, 242kwt/m2 

                                                      2013, 67800 kw, 234kwt/m2 

           2014, 62280 kw, 215kwt/m2 

                                                      2015, 66160 kw, 228kwt/m2  

                 2016, 67320 kw, 232kwt/m2 

           2017, 68400 kw, 236kwt/m2 

                   2018, 58724 kw, 203kwt/m2 

 

Fossen barnehage, 375m2:         2007, 96512 kw,  257kwt/m2 

                                                       2008, 73080 kw, 194kwt/m2 

                                                       2009, 74800 kw, 199kwt/m2 

                                                       2010, 105000 kw,280kwt/m2 

                                                       2011, 82960 kw,  221kwt/m2 

                                                       2012, 79181 kw,  211kwt/m2 

                                                       2013, 83520 kw,  222kwt/m2 

               2014, 81400 kw, 217kwt/m2 

                                                       2015, 83440 kw, 222kwt/m2 

            2016, 85360 kw, 227kwt/m2 

            2017, 88760 kw, 236kwt/m2 

            2018, 81560 kw, 217kwt/m2 

 

Riebangardi bhg, 346m2:           2009, 84185 kw,  243kwt/m2 

                                                       2010, 88832 kw,  256kwt/m2 

                                                       2011, 50466 kw,  145kwt/m2 

                                                       2012, 86488 kw,  249kwt/m2 

                                                       2013, 96132 kw,  277kwt/m2 

                                                       2014, 93789 kw,  271kwt/m2 

                                                       2015, 88822 kw,  256kwt/m2 



            2016, 115850 kw, 334kwt/m2 

            2017, 90338 kw, 261kwt/m2 

            2018, 89741 kw, 259kwt/m2 

                                                        

Rådhuset, 2160m2:                      2007, 486723 kw, 225kwt/m2 

                                                       2008, 527690 kw, 244kwt/m2 

                                                       2009, 538987 kw, 249kwt/m2 

                                                       2010, 625160 kw, 289kwt/m2 

                                                       2011, 476135 kw, 220kwt/m2 

                                                       2012, 265856 kw, 123kwt/m2 

                                                       2013, 273000 kw, 126kwt/m2 

                                                       2014, 504255 kw, 233kwt/m2 

                                                       2015, 481855 kw, 223kwt/m2 

            2016, 499211 kw, 231kwt/m2 

            2017, 506358 kw, 234kwt/m2 

            2018, 470815 kw, 218kwt/m2 

 

Olderdalen skole, 3055m2:          2007, 567036 kw,185kwt/m2 

                                                       2008, 612089 kw, 200kwt/m2 

                                                       2009, 637672 kw, 208kwt/m2 

                                                       2010, 676865 kw, 221kwt/m2 

                                                       2011, 592655 kw, 193kwt/m2 

                                                       2012, 612130 kw, 200kwt/m2 

                                                       2013, 556232 kw, 182kwt/m2 

            2014, 568898 kw, 186kwt/m2 

                                                       2015, 495408 kw, 162kwt/m2 

            2016, 483488 kw, 158kwt/m2 

            2017, 495456 kw, 162kwt/m2 

            2018, 488011 kw, 160kwt/m2  

 

Old. skole, elkjele:                        2007, 88149 kw,  28kwt/m2 

                                                        2008, 87783 kw,  28kwt/m2 

                                                        2009, 103266 kw, 33kwt/m2 

                                                        2010, 111920 kw, 36kwt/m2 

                                                        2011, 68805 kw,   22kwt/m2 

                                                        2012,110021kw,   36kwt/m2 

                                                        2013, 97493 kw,   32kwt/m2 

             2014, 107182 kw, 35kwt/m2 

                                                        2015, 133855 kw, 43kwt/m2 

             2016, 125417 kw, 41kwt/m2 

             2017, 113163 kw, 37kwt/m2 

             2018, 114445 kw, 37kwt/m2 

 

Trollvik skole, 1166m2:                2007, 232941 kw, 199kwt/m2 

                                                        2008, 256390 kw, 219kwt/m2 

                                                        2009, 246895 kw, 211kwt/m2 

                                                        2010, 309337 kw, 265kwt/m2 

                                                        2011, 305538 kw, 262kwt/m2 

                                                        2012, 335937 kw, 288kwt/m2 

                                                        2013, 359879 kw, 308kwt/m2 



                                                        2014, 411517 kw, 353kwt/m2 

                                                        2015, 183609 kw, 157kwt/m2 

             2016, 223764 kw, 191kwt/m2 

             2017, 134318 kw, 115kwt/m2 

             2018, 7481 kw, 6kwt/m2 

 

Manndalen skole, 1867m2:          2007, 391066 kw, 209kwt/m2 

                                                        2008, 493763 kw, 264kwt/m2 

                                                        2009, 551015 kw, 295kwt/m2 

                                                        2010, 588210 kw, 315kwt/m2 

                                                        2011, 450392 kw, 241kwt/m2 

                                                        2012, 411327 kw, 220kwt/m2 

                                                        2013, 360117 kw, 193kwt/m2 

                                                        2014, 361450 kw, 194kwt/m2 

                                                        2015, 319877 kw, 171kwt/m2 

             2016, 335355 kw, 179kwt/m2 

             2017, 346758 kw, 185kwt/m2 

             2018, 343355 kw, 183kwt/m2 

                                                     

Helsesenteret, 3908m2:                2007, 851101 kw 

                                                        2008, 1012494 kw 

                                                        2009, 1001849 kw 

                                                        2010, 1002220 kw 

                                                        2011, 988509 kw,  252kwt/m2 

                                                        2012, 994241 kw,  254kwt/m2  

                                                        2013, 1023910 kw, 262kwt/m2 

                                                        2014, 929713 kw,   237kwt/m2 

                                                        2015, 889508 kw, 228kwt/m2 

             2016, 908249 kw, 232kwt/m2 

             2017, 907948 kw, 232kwt/m2 

             2018, 844998 kw, 216kwt/m2 

 

                                                   

Helsesenteret, elkjele:                   2007, 539153 kw 

                                                        2008, 733703 kw 

                                                        2009, 551515 kw 

                                                        2010, 368396 kw 

                                                        2011, 845532 kw, 216kwt/m2 

                                                        2012, 636635 kw, 162kwt/m2 

                                                        2013, 614960 kw, 157kwt/m2 

                                                        2014, 550878 kw, 141kwt/m2 

                                                        2015, 588856 kw, 150kwt/m2 

             2016, 689482 kw, 176kwt/m2 

             2017, 754304 kw, 193kwt/m2 

             2018, 699684 kw, 179kwt/m2 

 

 

 

 

 



Hallen, 2327m2           2016, 168208 kw, 72kwt/m2   (Tilkoplet 14.01.2016) 

             2017, 195939 kw, 84kwt/m2 

             2018, 161896 kw, 70kwt/m2 

 

 

 

             

              Sum 2017: 3754153 kw 

            Sum 2018: 3416947 kw 

            Differanse: -337206 kw 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2018/57 -48 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Birger Olsen 

Dato:                 15.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 

 

Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskutere 5-600 meter utafor 
snøskuterløype på 3 angitte steder 

Henvisning til lovverk: Forskrift § 6 nasjonal motorferdsellov  
    Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12  
 
 

Vedlegg 
2 image001 
3 IMG_4450_LI 
4 IMG_4451_LI 
5 IMG_4452_LI 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune, innvilger dispensasjon i perioden f.o.m. 26.03.2019 t.o.m. 28.03.2019 for 
kjøring med 4 stk. snøskutere utafor snøskuterløypa på 3 følgende strekninger/område: 
1. Området Sabetjohka  
2. Guolasjavri/Sinaidmokki til Goddejavri  
3. Gussagorra til øvre-Ahkkejavri – jfr. vedlagt kart 
 
Dispensasjonen gis etter vilkår i motorferdsellovens nasjonal forskrift § 6, og 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 
 
For at dispensasjonen skal være gyldig forutsetter kommunen at Statskog har gitt 
grunneiertillatelse for kjøringen.  
 
Positivt vedtak begrunnes med at omsøkt kjøring er i forbindelse med kompetansebygging, 
utføres på snødekket mark, inntil etablert snøskuterløype, og vil ikke påvirke mennesker, vilt og 
naturmiljø med negativ belastning og ulempe, når dette gjennomføres på en forsvarlig måte.  
 
 
 
 
 



Saksopplysninger 
Les søknaden. 
Søknaden gjelder fagsamling for fire trafikklærere ved Handelshøgskolen / Faggruppe trafikk, 
Stjørdal.  
Det søkes om kjøring med fire stk. snøskutere ca. 5 – 600 meter utafor snøskuterløypa på begge 
sider på følgende tre strekninger; 1. Området Sabetjohka 2. Guolasjavri/Sinaidmokki til 
Goddejavri 3. Gussagorra til øvre-Ahkkejavri – se vedlagt kart. Omsøkt periode f.o.m. 
26.03.2019 t.o.m. 28.03.2019.   
Kjøringen er egenutvikling i forbindelse med opplæring av snøskuterkjørere. I hovedsak skal 
kjøringen utføres etter etablert snøskuterløype opp Kåfjorddalen, og i løssnø i skrått terreng 
utafor snøskuterløype (søknad). Søkere har leid Røde-kors hytta ved Guolasjohka som 
utgangspunkt (base).     
  
 
 

Vurdering 
Kåfjord kommune, har ved fler omganger gitt lignende tillatelse til kjøring i forbindelse med 
snøskuteropplæring, i regi av trafikkskole i Nordreisa. Ansvarlig søker på vegen av tre andre 
søkere, Toril Fagerli Birkeland, har da drevet snøskuteropplæring som trafikklærer.  
Kjøring utafor snøskuterløypa skal vurderes etter naturmangfoldloven og motorferdselloven, 
samt annet relevant lovverk som kan komme i berøring.  
For kjøring utafor snøskuterløypa må det utvises stor forsiktighet da det i enkelte partier kan 
være rasfare eller andre farer i terrenget.  
 
Før dispensasjon kan gis skal det vurderes: 

- Er vilkårene i motorferdselloven med forskrift oppfylt ? 
- Er kjøringen det søkes om strengt nødvendig ? 
- Behov for kjøringen opp mot mulige skader og ulemper for natur og friluftsliv 
- Ut fra prinsippene i naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget, § 9 om føre-var-

prinsippet, § 10 om økosystemtilnærming og samla belastning, § 11 om at kostnadene 
ved miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver og § 12 om miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder 

- Vilkår ved eventuell godkjenning for å redusere skader og ulemper som følge av 
kjøringen.  

 
Omsøkt kjøring er ikke å regne som turkjøring. Kjøringen kan vurderes som særlig grunn, da 
den ikke kan regnes direkte som snøskuteropplæring, men kompetansegivende for 
opplæringspersonell som skal drive snøskuteropplæring for trafikklærere.  
 
Kåfjord kommune har skal undersøke om naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 er tilstrekkelig vurdert 
og ivaretatt. Jfr. gjennomgang av naturdatabaser og fornminner vil planlagt kjøring, når den 
gjennomføres så skånsom som mulig, ikke påføre større negativ belastning.       
 
 
Kopi av vedtak:  
Statskog      post@statskog.no  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark   fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
Politi       post.troms@politiet.no 

mailto:post@statskog.no
mailto:fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
mailto:post.troms@politiet.no


Fra: Toril Fagerli Birkeland (toril.birkeland@nord.no)
Sendt: 16.11.2018 13.29.33
Til: Birger Olsen
Kopi: 

Emne: Dispensasjon snøscooter
Vedlegg: image001.png;IMG_4450_LI.jpg;IMG_4451_LI.jpg;IMG_4452_LI.jpg

Søknad om dispensasjon til å kjøre utenfor godkjent snøscooterløype.

 

Vi ved Nord universitet avd. for trafikkfag holder blant annet på med utdanning av nye lærere som skal undervise i

Klasse S, snøscooter. Utdanningen som vi tilbyr gjennomføres her i Trøndelag, nærmere bestemt Stjørdal.

I forbindelse med vårt ansvar som utdanningsinstitusjon driver vi også på med egenutvikling på området, og evaluering

av vår undervisning.

Vinteren 2019 planlegger vi derfor en fagsamling for oss som holder på med temaet snøscooter, vi er fire lærere.

Denne fagsamlingen vurderer vi å legge til Kåfjord, da dette er et område som er kjent for meg som er en av

faglærerne på området. Jeg er opprinnelig fra Kåfjord og har brukt området tidligere i min daværende rolle som

trafikklærer på blant annet snøscooter.

Kort fortalt så har vi fått leie Røde kors hytta ved Goulas som utgangspunkt, og ønsker i hovedsak å bruke det

godkjente løypenettet til kjøring.

Læreplan for snøscooter som er utgitt av Vegdirektoratet legger likevel føringer for at det også skal erfares å kjøre

noe i løssnø og skrått terreng.

Vi søker derfor om dispensasjon til å kjøre noe utenfor oppmerket løype. Jeg legger ved kartutsnitt med markerte

områder som vi ønsker å bruke til dette. Får vi mulighet til å bruke et område på 5-600 meter utenfor løype på de

angitte plassene, tror vi at vi klarer å løse oppgaven vår.

Fagsamlingen vår skal foregå i Mars 2019, nærmere bestemt 26. til 28. Mars 2019. Det vil si at det er 3 dager vi har

behov for denne dispensasjonen. Planen er at vi er 4 lærere på hver sin snøscooter.

 

Håper på et positivt svar, og skulle noe være uklart så ta gjerne kontakt.

 
Med vennlig hilsen
Toril Fagerli Birkeland
Universitetslektor
Handelshøgskolen / Faggruppe trafikk, Stjørdal
 
T: +47 7482 3764
 M: +47 918 09524
www.nord.no
 

 











 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/95 -51 

Arkiv: 231 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 11.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 
 Formannskap  

 

Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift på eiendom 35/109 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjordkommune Kaivuonon 
komuuni, sist vedtatt 27.09.2018 i K-sak 58/18 
Forvaltningsloven. 
Foreldelsesloven. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Per Steinar Lyngstad og Linda Myrland gis ikke medhold i søknad om tilbakebetaling av 

kloakkavgift som omsøkt, da dette er i strid med vedtatte Forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjordkommune Kaivuonon komuuni, sist vedtatt 
27.09.2018 i K-sak 58/18. Søknaden avslås. 

2. Husstander på eiendommene 35/136, 35/29, 35/59 og 35/39 pålegges kloakkavgift fra 
01.01.2019, i henhold til samme forskrift. Kravet gis ikke tilbakevirkende kraft. 
Forutsetning er at husstandene opprettholder påslipp til kommunal avløpsledning. 

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Per Steinar Lyngstad og Linda Myrland søkte den 24.05.2018 om å få tilbakebetalt kloakkavgift 
for eiendommen 35/109 med følgende begrunnelse: 
De betaler både kloakkavgift og slamavgift for sitt kloakkanlegg, noe de har gjort siden de 
bygde huset i 1997. Lyngstad/ Myrland kan dokumentere innbetalte avgifter fra 2002 til dd, og 
har i denne perioden innbetalt 121 520,40 inkl mva i kloakkavgift. Dette søker de nå å få 
tilbakebetalt. 
 
Søknaden ble administrativ avslått i brev av 20.06.2018, med henvisning til vedtatte forskrift om 



Vann- og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni § 3-1 
Gebyrplikt og ikrafttreden, første punkt: 
«Årsgebyr (abonnements- og forbruksgebyr) skal betales for alle bygg og private tilknytninger 
som  

a) Er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsanlegg» 
Samt siste avsnitt, samme §: «Det gis ikke fritak for gebyrer med mindre tilknytningen er 
frakoblet/stengt og plombert av kommunen» 
 
I avslaget opplyste kommunen videre hvilke alternativer huseier har for å unngå dobbel avgift: 

- Søke om ny utslippstillatelse for slamavskiller og etablere godkjent infiltrasjonsanlegg i 
henhold til gjeldende regelverk og normer. Abonnent belastes da kun avgift for slam 

- Demontere og fjerne eksisterende slamavskiller og foreta direkte tilkobling til 
kommunalt avløpsnett. Abonnenten belastes da kommunale avgifter. 

 
Vedtaket ble gitt klagerett i henhold til forvaltningsloven. 
Den 17.09 2018, nesten 3 måneder etter avslag, klaget Lyngstad/Myrland på vedtaket. Fordi 
denne innkom etter klagefrist, ble klagen avvist. 
Lyngstad ba dermed om et møte med kommunen for å drøfte saken. Dette møtet ble 
gjennomført 10.01.2019. Utklipp fra referatet:  
 
Lyngstad redegjorde for status: 3 boliger (35/109, 35/136 og 35/39) deler felles avløpskum, 
plassert på eiendom 35/136. Anlegget består av en eldre betongkum med påslipp til kommunalt 
anlegg. Stikkledningene fra boligene og inn til kum består av PVC og betongrør.  
Våren 2018 ble Per og Linda klar over at bare boligen på eiendom 35/109, og ikke alle 3 
boligene som deler avløpskum blir belastet med kloakkavgift fra kommunen, kun slamavgift til 
Avfallsservice.  
Dette gjelder også boliger på eiendommene 35/59 og 35/29, disse har et eget, felles anlegg med 
påslipp til kommunalt anlegg. 
Lyngstad ønsker svar på hvorfor han belastes for kommunale avgifter og ikke naboene. 
 
Tilbakemelding fra kommunen: Jfr vedtatte forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kåfjord, 
inntrer gebyrplikten når det tilkobles til kommunal anlegg. Følgelig skal alle som er tilknyttet 
det kommunale anlegget betale. Her skiller ikke forskriften mellom slamavskilt avløpsvann eller 
råkloakk. 
At ikke eiere til eiendommene 35/136 og 35/39 belastes, kan forklares med at disse boligene er 
eldre og at det i byggesøknad er oppgitt at disse skal ha privat anlegg.  
Disse eiendommene skal etter forskriften også betale kloakkavgift, all den tid de er tilkoblet 
kommunalt nett. Det skal være likebehandling. 

 
Administrasjonen utreder nå hvilke kloakkløsninger som kan være aktuelle i denne saken, slik at 
husstandene i området ikke skal betale dobbel avgift. Dette fremmes som egen sak når utredning 
er gjennomført. 
 
Jfr Lov om forledelse av fordringer (Foreldelsesloven), § 2, er den alminnelige foreldelsesfristen 
3 år. En eventuell tilbakebetaling av avgifter vil dermed påbeløpe seg til 24 177,40 inkl. mva. 
 

Vurdering 
Saken er prinsipielt viktig, og administrasjonen fremmer likevel klagen (jfr Forvaltningslovens§ 
31 b)) politisk, selv om klagefristen var gått. 
Kåfjord kommune har vedtatt lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer, der det i forskriften 
ikke gis anledning til fritak fra gebyrplikten med mindre anlegget kobles ifra/plomberes. 



 
Rådmannen innstiller etter vedtatte regelverk og forskrifter. Ved å gi dispensasjon fra 
forskriften, undergraves prinsippet om selvkost og likebehandling og saksbehandling etter 
forskrift vanskeliggjøres. Her henvises også til andre saker som behandles etter samme forskrift. 
Dispensasjoner skaper presedens for den videre saksbehandling. 
 
Likebehandling er dermed essensiell i denne saken, og følgelig må de øvrige husstander i 
området som er tilkoblet kommunalt ledningsnett belastes for avgifter. Også her gis det 
anledning i Foreldelsesloven og kreve avgifter 3 år tilbake i tid. Rådmannen tilrår imidlertid å 
pålegge avgifter fra 01.01.2019, med bakgrunn i at saka nylig er blitt redegjort for. 
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Fritak for gebyrplikten for grunneiere i Kjerringdalen, vedtak av 
Kåfjordformannskap 137/95 og 147/95 

Henvisning til lovverk: 
Drikkevannsforskriften 
 

Vedlegg 
1 Vedlegg 1 
2 Vedlegg 2 
3 Vedlegg 3 
4 Vedlegg 4 
5 Vedlegg 5 
6 Vedlegg 6 
7 Vedlegg 7 
8 Vedlegg 8 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Jfr vedtak i f-sak 137/95 og 147/95 gis følgende husstander i Kjerringdalen fortsatt fritak 

fra gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  

Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut 
av vedtaket 

2. Fritaket gjelder husstanden og faller bort ved utleie, salg eller når grunneiere dør. 

 
 
 



 
 
 

Saksopplysninger 
Den 10.02.1993 søkte Kåre Pedersen på vegne av seg selv og de øvrige utbyggerne; Roald 
Pedersen, Tor Nilsen, Agnes Olsen, Alida Olsen, Odin Nilsen om kommunalt tilskudd til et 
privat vannverk, der 6 husstander hadde gått sammen om utbygging av nytt vannverk. 
Vannverket omfattet også 3 fjøs. 
Søknaden er undertegnet Kåre Pedersen m/flere. 
Kåfjord kommune bevilget tilskudd (inntil 256 000,-) til det private vannverket i Kjerringdalen, 
med forutsetning at vannverket ble overdradd vederlagsfritt til kommunen (F-sak 96/93).  
Pr 01.01.2019 utgjør fritakskostnadene for de 6 eiendommene i underkant av 520 000,-, 
(inkludert tilkoblingsavgift (1995), fastavgift og arealkostnader.) 
 
I Formannskapsak 95/134 og 95/137 ble det gitt fritak for vannavgift for 6 husstander. Fritaket 
var i utgangspunktet ment å vare i 10 år, men utbyggerne motsatte seg dette (F-sak 147/95) og 
fikk omgjort vedtaket til følgende: 
«Kåfjord kommune innvilger fri vannavgift til de 6 husstandene som søknad om tilskudd gjelder 
for. Husstander/utbyggere som knytter seg til anlegget på et senere tidspunkt, skal betale 
vannavgift til kommunen. 
Dette er ikke en rettighet som er knyttet til eiendommen, men til husstanden.» 
 
Kostnader til materiell for utbygging av vannverket ble i sin helhet dekket av Kåfjord kommune, 
i tillegg til en kommunalt ansatt i anleggsperioden. Utbyggerne stilte med mannskap og maskin. 
Vannverket ble overdratt til Kåfjord kommune ved utbetaling av tilskudd og underskrevet 
aksept den 11.10.1995 
Følgende eiendommer er nevnt i vedtaket: 
 
Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10  
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/80 Ubebygd 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Agnes Olsen (d) 33/24 Ny eier 
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen 33/6 Fradelt: 33/33 

 
I Kåfjord kommunestyre 24.04.2017, sak 23/17, ble lokal forskrift for kommunale vann- og 
avløpsgebyrer i Kåfjord vedtatt, i vedtakets punkt 3 heter det: 
Alle tidligere avtaler vedrørende fritak for vannavgift sies opp 30.06.2017, og reforhandles. Det 
gis ingen nye fritak fra gebyrplikten etter denne dato. 
(Forskriften ble korrigert og vedtatt på nytt den 27.09.2018, sak 58/18, uten betydning for denne 
saken). Vedtaket har vært viktig i arbeidet med å få oversikt over gitte fritak, og formalisere 
situasjonene rundt disse. 
 
Etter vedtak av ny forskrift laget kommunen en oversikt over de berørte, deriblant 6 grunneiere i 
Kjerringdalen som var omtalt på gnr/bnr i vedtak av 1995. Disse grunneierne ble dermed innkalt 
til informasjon og dialog, og kommunen jobber fremdeles opp mot disse. Det har vært avholdt 
flere møter, og kravet fra grunneierne er at de skal ha fritak for vannavgift «til evig tid», og 
kravet skal gjelde eiendommene og ikke husstandene. De krever i tillegg at de øvrige 
innbyggerne i Kjerringdalen (i et avgrenset området) skal ha fri vannavgift på lik linje som dem, 
selv om dette ikke var aktuelt i 1995. De øvrige eiendommene i Kjerringdalen er ikke nevnt i 



vedtaket fra 1995, og er dermed ikke inkludert i denne aktuelle saka om videre fritak for de 6 
eiendommene. 
 
Bakgrunnen for kravet er at i 2006/2007 bygget kommunen om vannverket i Kjerringdalen. 
Ombygging ble gjort som følge av krav fra Mattilsynet for å tilfredsstille krave i 
drikkevannsforskriften. 
Inntaksdammen ble utbedret med støpt dam, det ble etablert buffertank og 
vannbehandlingsanlegg. Områdene ble gjerdet inn. Kommunen kjøpte tomt til 
vannbehandlingsanlegget av ene av de nevnte grunneierne, Kåre Pedersen, som på denne måten 
har vært informert om arbeidet som pågikk. Lokaliteten på anlegget er den samme som før. 
Kommunen har videre en tinglyst leieavtale med grunneiere til 34/9 (Alida Olsen), som også 
eier 33/2 der selve vanninntaket, ifølge Kartverket, er etablert.  
Grunneierne hevder at kommunen har tatt seg til rette på eiendommene da det nye inntaket ble 
bygget, da det ikke finnes tinglyste avtaler på dette. 
Arbeidet foregikk imidlertid over tid, og boligene ligger i umiddelbar avstand fra vannverket. 
Grunneierne har dermed vært klar over utbyggingen, og det er ikke kommet inn skriftlige klager 
fra disse 6 grunneierne mens arbeidet pågikk. 
 
Den 07.12.2018 sendte grunneierne inn en henvendelse til kommunen, der de deler saka inn i to: 
Sak 1: De krever at de 6 eiendommene som er omtalt i vedtaket fra 1995 skal ha fritak til evig 
tid, og står fast ved påstanden om det ikke er mottatt dokumentasjon på at kommunen er eier av 
vannverket. 
Sak 2: Det vises til utbyggingen i 2007, der de hevder kommunens inngrep i Kjerringdalselva 
forandret elveløpet og et privat vannverk til 14 eiendommer ble tørrlagt i vinterhalvåret. 
 
Dette ønsker grunneierne svar på i sitt brev: 

1. Var det gjort noe henvendelser til grunneieren før siste utbygging? Var det avklart noe med 
grunneier før arbeidet ble igangsatt? 

2. Var sprenging og utbygning av elva avklart med NVE? 
3. Var det gjort noen undersøkelser om kulturminner på steder. I ettertid vet vi at kulturminner ble 

ødelagt. 
4. Hvordan skal kommunen komme seg til vanninntaket og kummen da de ikke har lovlig adkomst 

til området som i dag eies av Kåre Pedersen. Tidligere eier Otto M. Olsen sendte et brev til 
kommunen da de begynte å grave i elva og spurte hva som foregikk på hans eiendom. Han fikk til 
svar; at det skal kommunen ordne opp i senere, Han hørte ikke noe mer fra kommunen. 

5. hva har kommunen tenkt å gjøre med de eiendommene som har fått sitt vannanlegg ødelagt på 
grunn av utbygging i 2007/9? 

 
Saka er kompleks: 
 
Sak om fritak for vannavgift i henhold til f-sak 95/137 og 95/147:  
Saka er vurdert juridisk, og vedtaket er å anse som en avtale om ytelse/gjenytelse. Avtalen kan 
dermed ikke sies opp og fritaket må opprettholdes. Imidlertid gjelder vedtaket husstanden på det 
aktuelle tidspunktet da vedtaket ble fattet.  
Husstand (syn: Husholdning) er definert som «En husholdning, eller et hushold, er de 
mennesker som bor i samme bolig. En husholdning kan også bestå av èn person som bor for seg 
selv» (Kilde: Store Norske leksikon 2018) 
 
Opprydding i eierforhold ved inntaket i Kjerringdalen etter utbygging i 2007:  
Det er ikke gjort godt nok forarbeid fra kommunens side før tiltaket ble påbegynt i 2006, og 
grunneiere er ikke involvert tilstrekkelig med skriftlige (tinglyste) avtaler m.v. Vanninntaket 
berører 4 eiendommer, hvorav 3 av grunneierne er nevnt i vedtaket av 1995. Grunneierne hevder 



at Matrikkelen og kartgrunnlaget som kommunen har benyttet er feil og at kommunen ikke 
hadde rett til å utføre utbygging av vannverket og dermed har tatt seg til rette på eiendommene. 
 
Det foreligger en tinglyst leieavtale om grunn og veirett til kommunalt vanninntak og tilgang til 
nedslagsfeltet i Kjerringdalen. Avtalen nevner eiendom 34/9, men ordlyden i avtalen tilsier at 
partene er omforent at avtalen også gjelder 33/2, da det er denne eiendommen som berøres av de 
byggetekniske installasjonene i Kjerrigdalselva ifølge Kartverket. 
Adkomtsvei til vanninntaket krysser eiendom 33/6 og 33/41 (ca 33m). Kommunen har fått 
fradelt tomt til vannbehandlingsanlegg fra eiendom 33/6, tinglyst skjøte og kjøpekontrakt. 
Veirett over eiendom 33/41 må klareres og avtalefestes. 
Selve inntaksdammen ligger på eiendom 33/16 
 
Etter møtet 27.11.2018 har kommunen sjekket ut kartgrunnlaget, og har fått tilsendt 
skylddelingsforretninger og utskrift fra Grunnboken fra de gjeldende eiendommene. 
Det vil bli foretatt grensegang og korrekt oppmåling når det igjen er barmark, slik at 
eiendomsgrensene stemmer overens med offentlig informasjon/ Matrikkelen. 
Dersom det da viser seg at det kartgrunnlaget kommunen har benyttet i saksbehandlingen ikke 
stemmer med de faktiske forhold, må kommunen inngå avtaler med gjeldende grunneier(e) for 
vanninntaket, inkludert adkomst til anlegget. 

Vurdering 
Etter juridisk vurdering, kan avtalen ikke sies opp og husstandene nevnt i vedtaket 137/95 og 
147/95 må beholde sitt fritak. Imidlertid faller fritaket bort ved eierskifte, utleie eller dersom 
grunneier i husstanden dør. 
 
Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Beholder fritak 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/80 Eiendommen er ubebygd, og har ingen husstand 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9 Beholder fritak 
Agnes Olsen (d) 33/24 Ny eier, gis ikke fritak 
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Beholder fritak 
Roald Inge Pedersen 33/6 Fradelt 33/33, beholder fritak 

 
Jfr vedtatte forskrift om vann og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni gis det ikke fritak fra gebyrplikten etter 30.06.2017. Dette gjelder både fri 
tilkobling eller fritak for løpende vannavgift.  
 
Kravet om fri vannavgift «til evig tid» bør ikke etterkommes, da dette ikke er i avtalen 
(vedtaket) som ble gjort i 1995. Den gjenytelse som er gitt for overtakelse av det private 
vannverket, må dessuten ansees å være av en slik størrelsesorden at avtalen faller mest positivt 
for de nevnte husstandene i saka.  
 
På tidligere møter har de 6 grunneierne ytret klart ønske om at de ønsker å møte kommunen 
samlet (jfr innkalling til individuelle møter i november 2017). Dette er et ønske som 
etterkommes av kommunen. Dersom hjemmelshavere ikke kan delta, kreves det skriftlig 
fullmakt for den som skal kunne forhandle i stedet. 
 
De øvrige grunneiere i Kjerringdalen som mener de har et krav mot kommunen vedrørende 
vannproblematikk, må fremme dette som egen sak all den tid disse ikke er nevnt i vedtaket fra 
1995.
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Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk 

Henvisning til lovverk: 
Drikkevannsforskriften 
Forskrift om brannforebygging 
 
 

Vedlegg 
1 Rapport 

 
 
 

Rådmannens 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 (I og II) prioriteres inneværende år, og kostnadene 

(sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av låneopptak. 
3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er 

lagt i økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunens vedtatte hovedplan for vann 2018-2028 og handlingsplanen for perioden (tabell 
19) målet å forbedre vannleveransen i Manndalen (Løkvoll/ Øvermyra) og et av tiltakene er å 
etablere høydebasseng på Løkvoll, med planlagt utbygging i 2023. 
 



Tiltaket har vært utredet tidligere (2013) av Sweco, og senere revidert i forbindelse med 
tunnelprosjektet Nordnestunnelen. Siste revisjon desember 2018, også av Sweco (vedlagt), i 
henhold til handlingsplanens administrative tiltak. 
 
Saka fremmes nå politisk for å fremskynde prosessen. Bakgrunnen er primært behovet for å gi 
leveransesikkerhet for brann- og drikkevann på Løkvoll, Øvermyra og Samuelsberg, men også 
et ønske om mulighet for fremtidig næringsutvikling i sentrum.  
Prosjektet er lagt inn i administrasjonens innspill til kapitalbudsjett 2020 i forbindelse med 
budsjettarbeidet. 
 
Anleggsvirksomheten som har pågått, og som nå går inn i sluttfasen, har belastet ledningsnettet 
betydelig. Ferdigstillelse av prosjektet vil frigjøre kapasitet på nettet en del, men ikke 
tilstrekkelig til å tilfredsstille kravene gitt i Drikkevannsforskriften og vedtatte hovedplan for 
vann om leveringssikkerhet i området. 
Ved tapping/ spyling fra kommunalt nett, oppstår det undertrykk og fare for innsug av 
fremmedvann (forurenset vann) inn i vannledningsnettet. I tillegg mister boliger lengre oppe i 
dalen (Tverrelva) vannet ved slik tapping. Det er ikke tilstrekkelig brannvannsdekning i 
området, og hydrantene som i dag er på Løkvoll utgjør dermed en falsk trygghet, all den tid de 
ikke kan levere tilstrekkelig slukkevann. 
 
For å sikre vannleveranse og drikkevannet optimalt i Manndalen, er det gitt anbefaling om to 
utbyggingstrinn som bør gjennomføres; 

 Høydebasseng Løkvoll med ny tilførselsledning bak bebyggelsen på Løkvoll: Ikke 
bestemt plassering, dagens løsninger på høydebasseng åpner for flere alternativer. 
Stipulert pris: 5 666 250,- inkl. mva. (Dersom kommunen velger å ikke etablere ny 
tilførselsledning bak bebyggelsen: 2 735 000,-) 

 Det er en «flaskehals» på ledningsnettet mellom Vannet og Tverrelva, som reduserer 
kapasiteten betydelig. Dimensjonen på vannledningen varierer fra 160 mm til 110 mm, 
økes igjen til 200 mm og ned til 110 mm. Dette har en svært uheldig innvirkning på 
leveringssikkerheten. Stipulert utbedringskostnad er 5 078 750,- inkl. mva 

 
Hele notatet fra Sweco ligger vedlagt saka. 
 
Kapasitetsproblematikken på Løkvoll/Øvermyra har i mange år vært utfordrende for kommunen, 
både driftsmessig og også med henblikk på utbygging og nye abonnenter.  
Tidligere vedtak om fri tilkobling til kommunalt vannverk har vært utfordrende særlig i 
Manndalen, da kommunen ikke kan garantere for tilstrekkelig mengde/trykk i alle tilfeller. Her 
vises til vedtatte Hovedplan for vann, som i kapittel 4, pkt 4.4 har følgende mål for 
vannforsyningen: 

1. Hygienisk trygt drikkevann 
2. Driftssikker levering 
3. Tilstrekkelig mengde og trykk 

 
Disse målene er også hjemlet i lovverket. 
 
Næringsutvikling: Kommunen mottok den 07.01.2019 en henvendelse fra Manndalen Sjøbuer, 
der det søkes om dispensasjon fra Mattilsynets vilkår om rekkefølgekrav; Det kreves at 
vanntilførsel er formelt på plass før utbygging blir vedtatt. Kravet er at nok drikkevann skal 
være fysisk på plass før anlegget eller deler av anlegges tillates åpnet. 
Henvendelsen fra Manndalen Sjøbuer kom etter at budsjettarbeidet ble avsluttet.  
I reguleringsplanen til Manndalen Sjøbuer (2018), hadde Mattilsynet innsigelse på planen, da 
tilfredsstillende drikkevannsforsyning manglet. Rådmannens vurdering i saka: «Dagens 



kapasitet på ledningsnettet på Løkvoll er som kjent marginal. Når anleggsvirksomheten i 
forbindelse med Nordnestunnelen opphører, vil kapasiteten forbedres betraktelig. Likevel vil et 
høydebasseng som nevnt i Hovedplan for vann være avgjørende for videre næringsutvikling i 
området.» 
Det er krav om at vann og avløp skal være etablert før byggetillatelse til nye bygg kan gis, noe 
som innebærer at utbygging og ekspandering av næringslivet på Løkvoll som berører det 
kommunale vannverket, ikke anbefales med dagens kapasitet. 
 

Vurdering 
For å tilfredsstille krav i Drikkevannsforskriften og Forskrift om brannforebygging, samt kunne 
tillate næringsaktører å etablere seg, evt ekspandere, må vannsituasjonen i Manndalen utbedres. 
I henhold til tidligere utredninger og forprosjekt, bør kommunen følge rapportens anbefalte 
utbyggingstrinn for å komme til en akseptable leveringssituasjon. 
 
Dette vil også tillate nye næringsaktører å etablere seg, og allerede etablerte bedrifter til å 
ekspandere. 
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Numedalen vannverk - revidert utredning 2018 

Henvisning til lovverk: 
Drikkevannsforskriften 
 

Vedlegg 
1 rapport 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune går inn for alternativ 3; Tilknytning Olderdalen vannverk, sjøledning, 

som løsning for å levere tilfredsstillende drikkevann til abonnenter i Numedalen. 
2. Kostnadene til prosjektering og utbygging som er lagt i Økonomiplan for 2020-2022, 

kapitalbudsjett for 2020 er ikke tilstrekkelig og økes til 11 750 000,- inkl mva. 
3. Det forutsettes ønske om sammenkobling med det private vannverket sør for 

Numedalselva 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Numedalen vannverk er et lite, kommunalt vannverk 3 km sør for Olderdalen sentrum. 
Kommunen overtok vannverket fra private, ukjent årstall. 
Vannverket forsyner 13 pe (kilde: Hovedplan for vann Gàivuona suohkan Kåfjord kommune 
Kaivuonon komuuni 2018-2028), og leverer vann til en cateringbedrift i tillegg til 6 boliger.  
Vannverket er etablert rundt 1970, og har Numedalselva som kilde. Vannverket har ingen 
rensing og leverer ikke godkjent drikkevann. 
Årlig opplever abonnentene tilknyttet anlegget kokepåbud pga funn av bakterier i drikkevannet, 
samt manglende levering pga ising i inntaket. Ledningsnettet er av eldre PE-ledninger, og 
tilfredsstiller ikke krav til kvalitet og dimensjon. 



 
Kommunen har ved flere anledninger fått utredet alternative løsninger for vannverket, slik at 
abonnentene i området skal få godkjent drikkevann i henhold til lovverket. Siste utredning er 
gjort av Sweco i 2018 (vedlagt rapport):  
 

- Etablering av grunnvannsbrønn 
- Tilkobling Olderdalen vannverk 
- Utbygging av Numedalen vannverk (utgår) 
- Tilbakeføring av Numedalen vannverk til private (utgår) 
- Numedalen vannverk i kombinasjon med småkraftverk (utgår) 

 
På grunn av kildens beskaffenhet og tilhørende nedbørsfelt, kan ikke kilden (Numedalselva) 
godkjennes som egen barriere i henhold til Drikkevannsforskriften. Dette medfører at utbygging 
av Numedalen vannverk, slik anlegget er plassert i dag, utgår. 
Det har også vurdert i sammenheng med småkraftutbygging, men alternativet er tilsidesatt ut fra 
vurderinger rundt vannkilden. Det er heller ikke et alternativ å tilbakeføre vannverket til private 
eiere. 
Følgende utbyggingsalternativer er dermed vurdert: 

1. Etablering av grunnvannsbrønn: Sist utredet i 2013 (Sweco). Tiltaket krever forutgående 
undersøkelser, da grunnboringer medfører endel usikkerhetsmomenter. Det er kjent fra 
andre grunnvannsbrønner i området at vannkvaliteten ikke er tilfredsstillende, noe som 
medførte at dette alternativet ble sett bort i fra i tidligere saksbehandling. Imidlertid er 
teknologien utbedret og dette alternativet bør sees på igjen. 
Det understrekes at det uansett er en risiko for at prøveboring ikke gir ønsket resultat og 
at kilden likevel ikke kan benyttes. 

2 Tilkobling Olderdalen vannverk: Olderdalen vannverk leverer i dag godkjent 
drikkevann, og har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne også Numedalen. Imidlertid må 
det anlegges 3500 m ny ledning fra Olderdalen og inn til Numedalen, med tilkobling til 
eksisterende ledningsnett. 

 
Som et 3. alternativ: Tilkobling til Olderdalen vannverk via sjøledning. Som alternativ 2, men 
en klar ulempe er at boliger mellom Soleng og Numedalen ikke kan tilkobles til kommunal 
vannledning, dersom det er ønskelig. 
Kommunen har ikke tidligere ønsket å innføre tvungen avgiftsbelastning i henhold til Plan- og 
bygningsloven, noe som fordyrer eventuelle utbyggingsalternativer. 
 
Alternativ 2 og 3 vil også kunne tillate sammenkobling med det private vannverket sør for 
Numedalselva (33 husstander), og gi inntekter i form av tilkoblings- og vannavgift. 
Det må imidlertid tas forbehold om det eksisterende ledningsnettet på det private anlegget, da 
kommunen ikke har kjennskap til kvalitet og tilstand på denne. En detaljprosjektering vil kunne 
se på løsninger for dette. 
 
Kostnadene lagt i Hovedplan for vann i tiltaket er basert på tall fra 2013, og viser en 
investeringskostnad i 2021 på 12 000 000,-på daværende foreslåtte løsning. Ny utredning viser 
at utfordringene kan løses for 11 750 000,- (inkl. mva).  
I kapitalbudsjett for 2020 er det avsatt 4000 000,-, noe som ikke vil dekke investeringen. 
 

Vurdering 
På bakgrunn av de utfordringene som årlig oppstår med vannleveransen i Numedalen, må det 
gjøres tiltak. Kommunen som vannverkseier er pliktig til å ivareta tilfredsstillende 



drikkevannskvalitet, i henhold til Drikkevannsforskriften og det er forventet pålegg fra 
tilsynsmyndigheter ved eventuelle tilsyn. 
 











 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/181 -70 

Arkiv: P54 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 03.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 
 Formannskap  

 

Utredning på anbud med vurdering, anbudspapirer og utlysning - Isbryting 
Kåfjorden (henvisning til F-sak 58/18) 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om bygging av mindre lasteskip - kapittel 1 - fellesbestemmelser §§ 1 og 3 
Anskaffelsesforskriften  
 
 

Vedlegg 
1 Saksframlegg F-sak 58/18 
2 Kontrakt med vedlegg (kunngjøring i Doffin) 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saka tas til orientering og som vedlegg til ny behandling av F-sak 58/18 Krav om erstatning for 
tapt inntekt pga manglende/dårlig isbryting sesongen 2018, behandlet i møte i Kåfjord 
Formannskap 03.12.2018. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
F-sak 58/18 - Krav om erstatning for tapt inntekt pga manglende/dårlig isbryting sesongen 2018 
ble behandlet av Kåfjord Formannskap den 03.12.18, med følgende vedtak: 
Saken utsettes, det bes om utredning på anbudet med vurdering, anbudspapirer og utlysning. 
 
Kontrakt om Isbryting Kåfjord - 2015 ble behandlet i Kåfjord formannskap i sak 56/15, den 
28.08.2015; 
Kommunens kontrakt på isbryting med forrige kontraktør gikk ut 31.12.2015, og det ble dermed 
igangsatt ny anbudsrunde. Det kom inn 5 anbud, hvorav ett ble trukket. Grunnet manglede 
dokumentasjon og sikkerhetsstillelse ble også ett anbud avvist. 



Protokoll fra åpning av tilbud for åpen anbudskonkurranse Isbryting i Kåfjord, ble kunngjort på 
Doffin.no (ref.: 2015-704098) 
De 4 anbudene ble åpnet i følgende rekkefølge: 

1. Jim R Wiik, enkelmannsforetak, Olderdalen: 650 000,- eks mva 
2. Sundquist Investment OY Ab, Finland: 3 465 000,- eks mva 
3. North Agency AS, Tromsø: 2 603 000,- eks mva 
4. Ulla Arctic AS, Longyearbyen: 2 327 000,- eks mva 

 
I saksframlegget (F-sak 56/15) opplyses det om at tilbyder 1 ikke tilfredsstiller kravene jfr 
konkurransegrunnlagets punkt 3.4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet, inkludert 
punktets siste avsnitt om garantiforpliktelse. Heller ikke kravene i punkt 3.5 Leverandørens 
tekniske og faglige kvalifikasjoner er dekket i tilbudet. Dette tilbudet ble derfor avvist. 
 
Videre heter det at tilbydere 2, 3 og 4 tilfredsstiller kravene i konkurransegrunnlaget, unntatt 
kommunens forbehold i punkt 4.6 Kommunens forbehold. Punktet sier: Kåfjord kommune 
forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud eller redusere omfanget av oppgavene 
dersom det viser seg at tilbudet (ene) overstiger kommunens finansiering. Dette gjorde de 
resterende tilbudene. 
 
Med bakgrunn i budsjettrammen var administrasjonen tvunget til å avvente/ avlyse 
konkurransen på grunn av manglende budsjettdekning, og i påvente av politisk behandling og 
vurdering. Det ble gitt to -2- alternativer fra administrasjonen: 

1. Kapittel 650 Isbryting økes til en budsjettramme på 3 000 000,-/ år 
2. Konkurransen avlyses/ tilbudene forkastes. 

 
Vedtak F-sak 56/15: Formannskapet forkaster tilbudene, og beslutter at det skal gjennomføres 
konkurranse uten forutgående kunngjøring i hht. Anskaffelsesforskriften § 14-4 a og b 
 
På bakgrunn av dette ble det ny konkurranse med de samme tilbyderne, i tillegg til 2 inviterte. 
Det kom inn 4 tilbud:  
 
 Jim Roar Wiik Tor Edmund Mo Boreal Offshore Ulla Arctic 
Tilbud 650 000,- 1 024 000,- 999 000,- 1 445 000,- 
Beredskap 150 000,- - 300 000,- 300 000,- 
Total 800 000,- 1 024 000,-  1 299 000,- 1 745 000,- 

Evaluering og tildeling av kontrakt ble offentliggjort 09.11.2015 etter ny behandling i Kåfjord 
Formannskap sak 73/15 (i møte den 09.11.2015). Tildelingskriteriet var laveste pris. 
 
I karenstiden (før kontraktsinngåelse) kom det innsigelse fra Boreal Offshore; Boreal Maritim 
AS regner med at Kåfjord kommune har valgt en leverandør som tilfredsstiller DNV 
Standard NO2.21 som gjelder alle båter mellom 8 til 24 meter som brukes i næring. Det er også 
nye krav til besetning og at fartøyet er registret i Skipsregistret. Denne forskriften tredde i kraft 
den 1/1-2015. Dersom dette ikke er fulgt så kan dette anses som en klage. Vi trenger fartøyets 
kallesignal for å kunne følge dette opp. 
 
Innsigelsen ble tilbakevist etter tilbakemelding fra Sjøfartsdirektoratet, og med henvisning til 
Lovdata; Forskrift om bygging av mindre lasteskip - kapittel 1 - fellesbestemmelser §§ 1 og 3: 
 
Siden dette fartøyet er lenger enn 8 meter og skal ta på seg oppdrag er dette regnet som 
næringsvirksomhet og blir da å regne som et lasteskip. I utgangspunktet skal lasteskip under 15 
meter (men lengre enn 8 meter) tilfredsstille FOR-2014-12-19-1853 om bygging og tilsyn av 
mindre lasteskip. Fartøy mellom 8 og 15 meter skal ha fartøysinstruks, jf. § 82. For eksisterende 



fartøy som er kjølstrukket 1. januar 1990 eller senere skal de ha en fartøysinstruks innen 1. 
januar 2017. Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte forskrift ikke gjelder for skip under 15 meter 
som ikke skal slepe og som maksimalt fører 1 000 kg last samt ikke utfører løft hvor krengende 
moments arm ikke overstiger 0,100 meter, jf. § 1 (2). 
Med krengende moments arm menes krengende moment dividert på skipets vektdeplasement 
(MK/depl.). 
 
Oppsummert fra Innkjøpstjenesten i Nord Troms: 
Krav om besetning og registrering i skipsregisteret: 
Det er frivillig om båteier ønsker å registrere båt under 15 m i skipsregisteret. Det er kun evt. 
Låneinstans som kan kreve dette, fordi det kan opprettes pant i båt ved lån. Dette er av null 
interesse for oppdragsgiver. 
 
Krav om besetning: 
Vi forstår at det er nok med 1 mann i fartøyet ved oppdrag isbryting. Kravet er at enhver født 
før 01.01.1980 kan kjøre motorbåt opp til 49 fot eller 15 m lang. Vår forståelse er at hvem som 
helst kan gå rett om bord i en 49 fots båt med flere tusen hestekrefter. Det stilles etter det vi har 
brakt til kunnskap ingen krav til kompetanse, ferdigheter eller erfaring for å kjøre båter inntil 
15 meters lengde. 
 
Vedtak i F-sak 73/15: 

1. Kåfjord Formannskap beslutter at isbrytertjenesten opprettholdes 
2. Det vises til tilbudene og ut i fra laveste pris tildeles Jim Roar Wiik isbryting i Kåfjord 

fra 01.01.2016 
3. Beredskapsgodgjøringen vurderes etter 2 år ut i fra om det er behov etter de værmessige 

forholdene 
4. Kåfjord Formannskap ber administrasjon å innhente andre medfinansiører. 

 
Vedtaket ble enstemmig vedtatt 

Vurdering 
Utlysning av konkurransen i 2015 ble gjennomført på Doffin (norsk) og TED (internasjonal), og 
i henhold til gjeldende lovverk. Konkurransen ble også avlyst i henhold til regelverk og 
konkurransegrunnlag, da kommunen hadde tatt forbehold om finansiering. 
 
Kontrakten har vært behandlet politisk i Kåfjord Formannskap før inngåelse, og 
tildelingskriteriet på siste konkurransen var satt til laveste pris. På bakgrunn av dette, samt 
vurdering av fartøyet MURA av Sjøfartsdirektoratet. 
Vedlagt kunngjøring og kontrakt. 
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Krav om erstatning for tapt inntekt pga manglende/dårlig isbryting sesongen 
2018 

Henvisning til lovverk: 
Høyesterett – Rt- 1985-247 
Overskjønn til fastsettelse av erstatninger og tiltak etter reguleringen av Guolasjåkka i Kåfjord 
kommune, i sak 33/1968 B 
Forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv 
 

Vedlegg 
1 Krav om erstatning 
2 Tilbakemelding fra Norges Kystfiskarlag 
3 Norges meteorologiske institutt 
4 Tilbakemelding fra Fiskeridirektoratet 
5 henvendelse Myrhaug 07092018 
6 Møtereferat evaluering 
7 rapport isbryting 
8 Supplerende synspunkter Norges Kystfiskarlag 
9 Instruks 
10 Møtereferat 29.10.2018 
11 Tilbakemelding møtereferat Myrhaug 

 

Rådmannens innstilling 
1. Krav om at kommunen tilskriver Fiskeridirektoratet og ber om at Myrhaug ikke strykes 

av manntallet etterfølges delvis; Fiskeridirektoratet er tilskrevet, men dersom Myrhaug 
strykes fra manntallet må han selv klage til direktoratet. 

2. Krav om erstatning pålydende 70 000,- avslås med følgende begrunnelse: Isbryting ble 
gjennomført i henhold til kontrakt for perioden januar-april 2018. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I brev av 15.08.2018 krever Jarle Myrhaug at kommunen tilskriver fiskeridirektoratet med 
redegjørelse om den manglende/dårlige isbrytinga og der om at han ikke strykes av manntallet. 
Videre kreves en erstatningssum på minimum 70 000,- 
 
I sitt brev sier Myrhaug videre: 

- at isbrytinga sesongen 2018 både var mangelfull og dårlig utført.  
- avviser administrasjonens opplysninger om at vinteren 2017/2018 har vært spesiell.  

Han opplyser at vinteren temperaturmessig har vært normal, og at det er de siste 
foregående årene som har vært mildere (med liten isdannelse).  

- Det ikke har vært god dialog mellom isbrytertjenesten og han som fisker. 
- Den dårlige håndteringa av isbrytinga fra kommunens side har medført at han ikke klarer 

å opprettholde tilstrekkelig inntekt til å bli stående i manntallet, og han blir dermed 
strøket av merkeregisteret (konsekvens: Han får ikke avskrevet innkjøp av utstyr, 
kjøretøy, motor og andre driftsutgifter etc). 

- Etterlyser møte med kommunen etter sesongen 2017 
 
Myrhaug sine eiendommer er nevnt i Lyngen Herredsretts overskjønn i sak 33/1968 B, og gitt 
erstatning for fisketap; Takstnr B-55 (gnr 18/bnr 11) og B-56/ B-57 (gnr 18/bnr 3) 
 
Administrasjonen har bedt om tilbakemelding fra Norges Kystfiskarlag, Fiskeridirektoratet, 
Norges meteorologiske institutt og Isbrytertjenesten. Saka er også vurdert juridisk, med henblikk 
på erstatningsplikten i forhold til overskjønnet av 1968.  
 
Norges Kystfiskarlag: 
Norges Kystfiskarlag bekrefter opplysningene Myrhaug gir om at det kreves en årlig 
minimumsinntekt fra fiske for å stå registret som yrkesfisker, og for å opprettholde rettighetene 
som yrkesfisker. Dette følger av Forskrift om manntall for fiskarar og fangstmenn. 
Fiskermanntallet er organisert i to blad.  Yrkesfiskere som har fiske som binæring registreres på 
blad A, og yrkesfiskere som har fiske som hovednæring registreres på blad B.  For å være 
registrert på blad A, slik Myrhaug fram til nå har vært, er det krav om en årlig bruttoinntekt fra 
fiske på 50 000 kroner. Personer som ikke oppfyller dette vilkåret vil bli strøket fra 
fiskermantallet.  De kvotebegrensningene man har som fritidsfisker vil gi en betydelige lavere 
inntekt, enn den inntekten man potensielt har som yrkesfisker på blad A i fiskermantallet. Hele 
tilbakemeldingen ligger vedlagt saka. 
 
Fiskeridirektoratet: 
Rullering av fiskerimantallet baserer seg på inntektstall fra året før, dvs når Fiskeridirektoratet 
rullerer manntallet i høst, blir tall for 2017 lagt til grunn. Videre gis det klageadgang i hht 
forvaltningsloven, og Myrhaug får anledning til å klage dersom han blir tatt ut av manntallet i 
2019. Hele brevet ligger vedlagt saka 
 
Norges meteorologiske institutt: 
Kilde: http://eklima.met.no 
 

http://eklima.met.no/


NVE har satt opp en værstasjon i Birtavarre, men her finnes kun observasjoner etter 4/4-2018.  
I Kåfjord er det to andre stasjoner med tidsserier som dekker den vinteren 2017/2018.  Dette er 
Nordnesfjellet og Gamanjunni. Disse stasjonene ligger i fjellet, og temperaturene og vind vil 
nok ikke være representative for fjorden.  DNMI foreslår derfor at kommunen ser på målinger 
fra Skibotn. Denne stasjonen kan gi et godt estimat for Kåfjorden.  
 
Når det gjelder vind vil denne i området være mye styrt av terrenget. Vind inn Lyngsfjorden vil 
lett bli styrt også inn Kåfjorden, og dermed få en annen retning og styrke.  Vindstyrke og retning 
er det dermed ikke rett fram og hente ut fra målinger i andre fjorder. Hele tilbakemeldingen 
ligger vedlagt. 
 
For registreringer av istykkelse, henvises det til www.varsom.no 
Administrasjonen finner ikke registrering av istykkelse på varsom.no for Kåfjorden for 
perioden, utover det som er registrert av isbrytertjenesten. 
Ved å hente ut værdata fra eklima for perioden 2008-2018, finner vi at været i perioden 
november 2017- april 2018 temperaturmessig er innenfor normalen.  
 
År Temperatur (januar- april) 
2015 Generelt mildt, lavest -16,8°C  den 20/1 
2016 Fra 2/1: kuldeperiode, laveste temp. -18,9°C den 20/1 
2017 Skiftende temp. Laveste temp -11,8°C den 15/1, kuldeperiode fra 10/11 
2018 Stabilt kaldt. Laveste temp -16,6°C den 23/1 

Data innhentet daglig kl. 12 hele måneden. Værstasjon: Skibotn. Det er innhentet værdata fra 
oktober 2008, men kun gjennomsnitt de siste 4 år er tatt med. 
 
Det var stabil kulde fra 10. november 2017, kun enkeltdager med temperaturer over 0, frem til 
16. mars 2018. Vinteren bar preg av lite nedbør, noe administrasjonen erfarte med dyp tele 
(uoffisiell måling inntil 3,5 m), frosne vann- og avløpsledninger, private vannverk frøs til, 
issvelling m.m. Nedbøren kom i slutten av mars 2018. Vindforholdene var rolige, og lite 
fralandsvind. Dette bekreftes av Isbrytertjenesten: 
 
Rapport fra isbrytertjenesten:  
Vinteren vært veldig kald med lite nedbør og ingen mildværsdager før i slutten av vinteren. 
Dette har ført til ekstremt mye is i Kåfjorden. Rapporten ligger vedlagt saka. 
 
I følge Isbrytertjenesten har det vært samtaler mellom fiskerne og isbryteren, kommunen har 
derfor gått ut i fra at dette gjaldt alle. At Myrhaug ikke er blitt kontaktet i denne saken er 
beklagelig, og noe både isbrytertjenesten og kommunen må ta til etterretning. 
 
Kontrakten:  
Isbrytinga utføres etter samme instruks som ble vedtatt i k.sak 66/93, møte den 01.11.1993. 
Etter anbudsrunde ble firma Jim Roar Wiik tildelt kontrakten i 2015. Årlig budsjett for 
isbrytinga er 986 442,-. 
Det er ved flere anledninger hevdet at fartøyet ikke tilfredsstiller kravene til isbryting. Dette 
avvises av administrasjonen, med henvisning til vedtatte instruks (vedlagt) 
 
Når det kommer til bryting av is etter endt isbryterperiode, er det ikke kontraktsfestet at fjorden 
skal være isfri til 1. mai. Dette avhenger helt av isforholdene i fjorden. Denne vinteren har isen 
på fjorden vært tykkere enn kravet gitt i instruksen (20 cm) og dermed utenfor kontrakt. Fartøyet 
er imidlertid sertifisert til å bryte is opp til 35 cm (oppgitt i tilbud). 
Det er videre heller ikke kontraktsfestet at fartøyet skal ha døgnkontinuerlig drift, men skal være 
disponibel på kort varsel og til enhver tid på døgnet.  

http://www.varsom.no/


I henhold til Forskrift om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv må 
isbryteren følge arbeidstidsbestemmelser. Om værforhold gir grunnlag for erstatningsplikt er 
heller ikke nevnt i kontrakten eller overskjønnet. 
 
Etter intern drøfting i administrasjonen, ble det besluttet at fiskere ikke skulle inviteres til 
evalueringsmøtet våren 2018, da kontraktspartene er Kåfjord kommune og firma Jim Roar Wiik. 
Det ble samtidig besluttet at dersom det kom ønske fra fiskerne kunne et særskilt møte 
gjennomføres. Da Kåfjord fiskarlag ble oppløst denne våren, ble det ikke gjennomført møte med 
hverken dem eller Kystfiskarlaget. Etter ønske fra Kystfiskarlaget v/ Myrhaug, ble det avholdt 
møte den 29.10.2018 (vedlagt referat). 
 
Juridisk: 
Høyesterettsdom Rt 1985-247 og overskjønn i sak 33/1968 B er vurdert av jurist ved flere 
anledninger, bl.a sommeren 2016 i forbindelse med innkommet krav om erstatning fra fiskere.  
 
Saka ble sendt til ny vurdering til advokatfirmaet Lund og co, som igjen slår fast at kommunen 
har plikt til isbryting. Et annet viktig tema er hvem som kan påberope seg avtalen i dag, jf 
Høyesterettsdommen fra 1985. 
I overskjønnet, kap C Fjordfiskernes krav (s. 57), trekkes grensen for rett til erstatning for 
fiskere som bor innenfor en tenkt linje fra Manndalsklubben til Steinnes. Utlisting fra 
Fiskerimanntallet av 01.11.2018, viser at det står 11 stk på blad A. Av disse er tre fiskere med 
tilhørighet til Indre Kåfjord. Herav er det kun Jarle Myrhaug som driver fiske som binæring i 
henhold til overskjønnet. 
 
 

Vurdering 
Vær-  og isforhold som vintersesongen 2018, er forhold kommunen ikke kan rå over. 
Kommunen vurderer at isbrytinga som er gjennomført vinteren 2017/2018 er i henhold til 
kontrakten og de budsjettrammer som er gitt. I rammen er det ikke satt av midler til å dekke 
eventuelle erstatningskrav. 
Det er videre utenfor Kåfjord kommunes ansvar å få Myrhaug tilbake til manntallet. Dette er 
forhold Myrhaug selv må følge opp i henhold til direktoratet. 
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1        OPPDRAGET 
 

1.1   Oppdragsgiver 

Kåfjord kommune, har avtale med Troms Kraft om å forestå isbryting på Kåfjord. Kommunen blir heretter benevnt 
også som Oppdragsgiver. 
 

1.2   Anskaffelsens omfang og varighet 
 
Oppdraget starter opp 15.10.2015.  
 
Isbryteren skal være disponibel for oppdrag i fjorden i tidsrommet 15. oktober - 30. april. Isbryterperioden settes til 
perioden 1.januar til 15.april. Beredskapsperioden settes til tidsrommet 15.oktober til 31. desember og 16. april til 
30. april. Isbrytingen i beredskapsperioden utføres når behovet er til stede og etter avtale med Drift og 
Utviklingsavdelingen (DoU). 
 
Om våren, når isen på indre del av fjorden blir usikker, skal isen brytes helt inn til fjordbotn. Dette foretas etter 
anmodning fra DoU. Isbrytingen skal utføres før arbeidstiden for fiskerne begynner og mens fisket pågår utover 
dagen. Isbrytingen må utføres på en slik måte at det ikke er til hinder for utøvelse av fiske i fjorden. 
 
Fartøyet som får i oppdrag å drive isbryting kan ikke delta I aktivt fiske I perioden 1.januar til og med 15. april. 
Unntak når det ikke er is å bryte. 
 
Isbrytingen oppnår størst effekt ved en kombinasjon av bryting og bølging. Isbryteren må uten vansker kunne bryte 
is av ca. 20 cm tykkelse og dessuten kunne lage store hekkbølger. Oppkutting av is som er under dannelse er den 
mest effektive forholdsregel mot omfattende islegging. Isbryting og bølging må skje når strøm og/eller vind kan føre 
den oppkuttede isen ut av fjorden til åpent farvann. Under oppkuttingen bør isflakene kuttes så små som mulig. 
Store, tykke isflak kan gjøre skade på andre fartøyer, kaier o.a. Bryting og bølging må skje så nær land som det er 
mulig og nødvendig for at det skal danne seg minst mulig is brem i strandsonen. 
 
Så sant vind- og strømforhold ligger til rette for det, prioriteres isbrytingen i ytre del av Kåfjorden, slik at det skapes 
fri passasje ut mot Lyngenfjorden for is som siden brytes løs lenger inne i Kåfjorden. Isbrytingen skal m.a.o. primært 
foretas fra ytre mot indre del av Kåfjorden. Indre grense for pålagt isbryting går langs en linje fra Håkjerringberget til 
Oksneset. Isbryterareal er ca 12 km2. Flytting av grense utover fjorden kan bli vedtatt Formannskapet. Eventuell ny 
grense vil bli fra Sogetsneset til parkeringsplass Båen. Ansvaret for oppfølgingen av vedtatte retningslinjer for 
isbrytingen i Kåfjorden tillegges DoU. 
 
Fiskerinemda i kommunen velger en fisker som skal være kontaktleddet mellom fiskerne/brukerne av fjorden og 
DoU. 
 
Se ytterligere beskrivelse i kravspesifikasjonen vedlegg 3. 
 

Formålet med denne anbudskonkurranse er å anskaffe fartøy og rederi for å gjennomføre oppdraget som består i å 
gjennomføre isbryting av Kåfjorden. I tillegg til å oppfylle alle de betingelser som er regulert i avtalen, forplikter 
partene seg til å samarbeide for at tjenesten skal bli så effektiv som mulig. 
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1.3   Avtaleperiode 

Avtalen er kontrakt på isbryting ihht vedtatt instruks. Avtaleperioden er 5 år med opsjon for oppdragsgiver til 
forlengelse ytterligere 5 år. Normal kontraktstid på 4 år fravikes fordi oppdraget krever betydelig investering. 

 

1.4   Viktige datoer 

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen: 
 

Aktivitet Tidspunkt 

Kunngjøring i DOFFIN/TED 31. januar 2015 
Anbudskonferanse oppmøte rådhuset i Olderdalen 11. februar 2015 kl 1100 
Frist for å levere tilbud 17.3.2015 kl 1500 
Tilbudsåpning 18.3.2015 
Tilbudets vedståelsesfrist 6 måneder 
Evaluering ferdig 28.4.2015 
Meddelelse om valg av leverandør 28.4.2015 

Karenstid 10 dager etter meddelelse om valg av leverandør. Kontraktsinngåelse tidligst 10 
dager etter tildelingsbrev sendt på epost. Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter 
åpning av tilbudene er veiledende. 

 

1.5 Leverandørens kontaktperson 

Den person hos leverandør som laster ned konkurransedokumentene fra kunngjøringsdatabasen blir av 
oppdragsgiver betraktet som leverandørens kontaktperson i kunngjøringsfasen. Smhl for øvrig pkt 1.7 og 1.8. 

 

1.6 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse 

Det vil bli holdt tilbuds-/anbudskonferanse. 

 

1.7 Tilleggsopplysninger – oppdragsgivers leveringssted og kontaktpersoner  
Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan det skriftlig bes om 

tilleggsopplysninger hos: 
 

Oppdragsgivers kontaktpersoner: 

Kåfjord kommune 
Stine Pedersen, telefon 77719000 
Stine.pedersen@kafjord.kommune.no 

Ansvarlig for anskaffelsesprosessen 
Innkjøpssjef Ole Rødum, telefon 905 19 044 
Ole.rodum@storfjord.kommune.no 

 

Hvis forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget er framsatt i tilstrekkelig tid før 
tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver registrere svar på kunngjøringsbasen senest 6 dager før tilbudsfristens utløp. 

Tilbud merkes: ”Isbryting Kåfjorden 2015”.  
Leveringsadresse tilbud: Kåfjord kommune, Drift og Utvikling, Postboks 74, 9148 Olderdalen. Ved personlig 
innlevering leveres tilbudet til Servicekontoret, Rådhuset, Øverveien 2, 9016 Olderdalen. 
 

1.8 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget 

Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av 
konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer blir lagt tilgjengelig 
for alle interessenter på kunngjøringsdatabasen (DOFFIN). Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som 
nevnt i første ledd kommer så sent at det er vanskelig for leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, skal det 
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fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. 

 

1.9 Underleverandører 

Dersom tilbudet inkluderer leveranser fra andre leverandører skal tilbyder stå ansvarlig for disse når det gjelder 
oppfylling av kontrakten. Tilbyder har plikt til å dokumentere overfor oppdragsgiver at han har rådighet over "de 
nødvendige ressurser" hos sine underleverandører, og må i tilknytning til dette levere en egen forpliktelseserklæring 
eller liknende. 

 

1.10 Avtalealternativ 

Ingen alternative tilbud er tillatt. 

 

1.11 Kontraktsbestemmelser 

Avtaleforholdet reguleres av i rekkefølge (1) konkurransegrunnlaget med vedlegg, (2) eventuelle 
tilleggsopplysninger i utlysningsfasen og avklaringer til disse, samt (3) leverandørs tilbud. Alminnelige 
kontraktsbestemmelser gjelder.  

 

1.12 Praktisering 

Innkjøpstjenesten i Nord-Troms v/innkjøpssjef Ole Rødum har en koordinerende rolle i forhold til gjennomføringen 
av selve konkurransen. Når leverandør er valgt, og kontrakt inngått, vil avrop på rammeavtalen foregå ved at 
representanter for oppdragsgivers virksomheter foretar bestilling i henhold til kontrakt.  

 

Når leverandør er valgt og kontrakt inngått vil avtalen ivaretas av: 
Kåfjord kommune v/Stine Pedersen 
Øverveien 2 
9146 Olderdalen 

 

Ved eventuelle tvister, konflikter eller mislighold av avtalen kontaktes: 

Innkjøpstjenesten for Nord-Troms kommunene 
Rådhuset Hatteng 
9046 Oteren 
e-post: ole.rodum@storfjord.kommune.no 

 

 

2 ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV 

KONKURRANSEN 
 

 

2.1 Regler for konkurransen 
Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) og Forskrift om offentlig 
anskaffelser 7. april 2006 nr. 402 (FOA), senest endret 25. juni 2012. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I 
og III. 
 

2.2 Anskaffelsesprosedyre 

Prosedyren er åpen anbudskonkurranse. Konkurranseformen gir ikke anledning til å forhandle på punkter i 
konkurransegrunnlaget eller kontraktsvilkårene. Det vil bli avholdt anbudskonferanse. 
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2.3 Opplysningsplikt 

Oppdragsgiveren skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom; 

• forespørselen om å få delta i konkurransen eller tilbudet avvises, 

• oppdragsgiveren beslutter å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen. 

 
Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for; 

• hvorfor hans forespørsel om å delta er forkastet, 

• hvorfor tilbudet er avvist eller 

• hvorfor hans tilbud ikke ble valgt. 

 
Oppdragsgiveren plikter å svare på denne henvendelsen senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt. 
 

 

2.4 Offentlighet 

I henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra 01.01.2009 vil anbudsprotokollen og innkommende tilbud være 
skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren er valgt. Deretter er disse tilbudsdokumentene offentlig 
tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt 
eller lovhjemlet taushetsplikt. Det gjelder dokumentene i denne anbudskonkurranse. 

 
Typiske taushetsbelagte opplysninger er ens personlige forhold (men vanligvis ikke fødested, fødselsdato, 
personnummer, statsborgerskap, sivilstand, yrke, bopel), og konkurransesensitive drifts- eller forretningsforhold (f. 
eks. produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser, men vanligvis ikke 
priser). 

 
2.5 Taushetsplikt 

Oppdragsgiver og oppdragsgivers ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om 
tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig 
betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår. 

 
Oppdragsgiver plikter å spørre tilbyderen om det er noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte. I 
så fall skal dette tilkjennegis på egnet måte i tilbudet ved at en også leverer en sladdet utgave av tilbudet der 
forretningshemmeligheter sladdes. Den sladdede utgaven kan leveres på elektronisk media. Tilbyderne skal levere: 

 
•   2 stk papirutgaver av tilbudet 
•   1 stk elektronisk utgave av tilbudet på USB-minnepenn eller CD/DVD 
•   1 stk elektronisk utgave av tilbudet med sladdede forretningshemmeligheter på USB-minnepenn eller CD/DVD 

 
Ved begjæring om innsyn, skal oppdragsgiver likevel uavhengig av dette vurdere hvorvidt opplysningene er av en slik 
art at oppdragsgiver plikter å unnta dem fra offentlighet. Dersom tilbyder ikke anser noen opplysninger i tilbudet 
som taushetsbelagt, bes dette bekreftet på tilbudsforsiden (vårt vedlegg 1). 
 

 

2.6   Forbud mot at oppdragsgiverens ansatte deltar i konkurransen 

En ansatt hos oppdragsgiveren kan ikke delta i konkurranse eller inngå kontrakt med den administrasjonen hvor 
vedkommende gjør tjeneste. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av 
oppdragsgiverens ansatte. 
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2.7 Habilitet 

Ved behandling av saker som omfattes av denne forskrift, gjelder reglene om habilitet i lov av 10. februar 1967 nr. 
00 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 6 til § 10, lov av 25. september 1992 om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 40 nr. 3. 
 

 

3 KRAV TIL LEVERANDØREN 

3.1 Generelt om kvalifikasjonskrav 

Kravene skal sikre at leverandøren er i stand til å kunne oppfylle forpliktelsene i kontrakten. Oppdragsgiveren skal ta 
hensyn til leverandørens berettigede interesser når det gjelder beskyttelse av tekniske og forretningsmessige 
hemmeligheter vedrørende deres foretak (smhl pkt. 2.4 og 2.5 ovenfor). 

 
Der leverandøren har gyldige grunner til ikke å kunne fremlegge den dokumentasjon som oppdragsgiveren har bedt 
om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiveren kan 
akseptere. Dersom leverandøren har slik gyldig grunn, skal leverandøren ta skriftlig kontakt med oppdragsgiveren 
(jf. pkt. 1.7 ”Tilleggsopplysninger – oppdragsgivers kontaktperson”) for å få klarlagt hvilken annen dokumentasjon 
som kan aksepteres. 
 
NB! Samtlige av kvalifikasjonskravene skal oppfylles og dokumenteres. 

 

3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav 
 

 

Oppdragsgiveren krever at det leveres: For 

norske leverandører: 
• Skatteattest for betalt merverdiavgift 
• Skatteattest for betalt skatt 

 
Norske leverandører skal framlegge 
skatteattester for merverdiavgift fra 
skattefogden (fylkesskattekontoret) og 
skatteattest for skatt utstedt av kemner/ 
kommunekasserer (Skjema RF-1244) i 
kommunen der leverandøren har sitt 
hovedkontor. 

 
For utenlandske leverandører: 
•  Bevis for å ha oppfylt sine forpliktelser vedrørende 
innbetaling av trygdeavgifter, skatter og avgifter i samsvar med 
lovbestemmelser i den stat hvor leverandøren er etablert, eller 
i Norge. 

 
Det anses tilstrekkelig med attest utstedt av vedkommende 
myndighet i leverandørens hjemstat. Når leverandørens 
hjemstat ikke utsteder slike dokumenter eller attester, kan de 
erstattes av en erklæring avgitt under ed eller forsikring av den 
aktuelle personen overfor en retts- eller 
forvaltningsmyndighet, en notarius publicus eller en annen 
kompetent myndighet i hjemstat. 
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For både norske og utenlandske leverandører: 
• Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS-egenerklæring), jf. vedlegg 6. 

 
Attestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og de skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra 
tilbudsfristens utløp. 
 

3.3 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
 

 
Oppdragsgiverens kvalifikasjonskrav 
• Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak 

 
Dokumentasjon – bevis for at de stilte krav er oppfylt. Følgende dokumentasjon skal foreligge i tilbudet: 
a)   Firmaattest, eller 
b)   Attester for registrering i faglige registre bestemt ved lovgivning i det land tilbyderen er etablert 
 

 
 
 
 

3.4 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 
 

 
Oppdragsgiverens kvalifikasjonskrav 
Det kreves minimum tilfredsstillende soliditet for et gjennomsnitt av de to siste avlagte regnskap jf. 

dokumentasjonskrav nedenfor. Oppdragsgiver legger til grunn Proff TM Forvalt (www.forvalt.no) sine måltall og 
rangering for egenkapitalprosenten, følgende formel: 
 
 

Egenkapitalprosent. Sum Egenkapital *100% 
Sum Gjeld og Egenkapital 

 
Rangering: 

Ikke tilfredsstillende Svak Tilfredsstillende God Meget god 
 

< 3 % 
 

3 – 9,9 % 
 

10 – 17,9 % 
 

18 – 40 % 
 

> 40,00 % 

 
Det kreves minimum tilfredsstillende likviditetsgrad for et gjennomsnitt av to siste avlagte regnskap. Oppdragsgiver 

legger til grunn Proff TM Forvalt (www.forvalt.no) sine måltall og rangering for egenkapitalprosenten, følgende 
formel: 

Likviditetsgrad 1: Sum kortsiktig gjeld 

Som omløpsmidler 

 

Rangering: 
Ikke tilfredsstillende Svak Tilfredsstillende God Meget god 

< 0,5 0,5 – 0,9 1 – 1,49 1,5 – 2 % > 2 

 
Disse vilkårene er å betrakte som kumulative, det vil si at begge krav må oppfylles. Dersom ikke medfører dette 
diskvalifisering. 
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Dokumentasjon – bevis for at de stilte krav er oppfylt og som skal foreligge i tilbudet.  

 
a)  For firma som er innmeldingspliktige i Brønnøysundregisteret skal det ikke fremlegges årsregnskap. 

Oppdragsgiver vil innhente opplysninger om leverandørens økonomiske og finansielle stilling gjennom Proff 
(www.proff.no). NB! Leverandøren plikter å påse at denne informasjon er tilgjengelig på nettstedet. Dersom dette 
ikke er tilfelle, skal tilbudet vedlegges foretakets 2 siste årsregnskap med årsberetning. 

 
a)  For utenlandske leverandører og firma som ikke er innmeldingspliktige  skal det i tilbudet leveres foretakets siste 

2 årsregnskap med årsberetning. I tillegg skal det vedlegges eget dokument som viser de etterspurte 
nøkkeltallene med henvisning til hvor de er hentet fra i regnskapet. Dette dokumentet skal være revisorgodkjent, 
eller godkjent av annen offentlig myndighet. 

 
Dersom det likevel finnes opplysninger av nyere dato, som har relevans til foretakets regnskapstall, og som ikke 
fremgår av offentlige registre, forplikter leverandøren å informere om og dokumentere også dette. For eksempel for 
det tilfelle at tidligere års regnskap er misvisende, og ikke representativt, i forhold til leverandørens soliditet, 
likviditet og økonomiske gjennomføringsevne på tidspunkt for tilbudsfrist og for avtaleperiode. 

Firma som ikke selv oppfyller kravene kan vedlegge garanti fra for eksempel morsselskap eller datterselskaper. NB!  
Eventuell garantiforpliktelse må foreligge i tilbudet og kan ikke ettersendes. 

 

3.5 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
 

 
Oppdragsgiverens kvalifikasjonskrav 

• Det kreves relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag. 
• Det kreves meget god gjennomføringsevne for oppdraget. 
• Det kreves at bedriften har en god og bevisst miljøpolitikk og miljøprofil 

 
Dokumentasjon – bevis for at de stilte krav er oppfylt. Følgende dokumentasjon skal foreligge i tilbudet: 

 
a)   En liste/oppstilling over de viktigste leveranser eller utførte tjenester de siste tre år, herunder opplysninger om 

verdi, tidspunkt, navnet på den offentlige eller private mottaker. 
b)   En oversikt og beskrivelse av kvaliteter til personell leverandøren disponerer til oppfyllelse av kontrakten, inkl. 

underleverandører som leverandør eventuelt benytter seg av.  
c)    Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem. 
d)   Dokumentasjon i form av fremleggelse av attester utstedt av uavhengige organer som dokumenterer 

leverandørens overholdelse av miljøledelsesstandarder for miljøstyring og miljørevisjon. Det godtas også annen 
dokumentasjon av tilsvarende miljøledelsestiltak fra leverandøren. 

 

 

3.6 Eventuell tilleggsfrist 

Dersom en eller flere leverandører ikke har levert skatteattester innen tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiveren 
fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom leverandøren har sendt inn skatteattester 
som er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Leverandøren har ikke krav på at oppdragsgiveren 
benytter seg av denne retten. Tilleggsfristen gjelder for alle deltagerne i konkurransen og oppdragsgiveren skal ikke 
begynne å vurdere de innkomne tilbud før tilleggsfristen er utløpt. 
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4 KRAV TIL TILBUDET 
 

4.1 Tilbudets utforming og levering 

1. Tilbudet skal være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som skal være skrevet på norsk i tillegg skal tilbudsbrevet 
være datert, undertegnet og stemplet med firmaets navn. 

2. Tilbudet skal være merket: ” Isbryting Kåfjorden 2015” 
3. Tilbudet skal ikke limes, stiftes, innbindes på en måte som vanskeliggjør kopiering. 
4. Tilbudet skal oversendes i lukket forsendelse. Forsendelsen skal være merket med konkurransens navn. 

Forsendelsen bør også merkes tydelig ”Må ikke åpnes før tilbudsåpning”. 
5. Leverandørens navn må fremgå av forsendelsen slik at oppdragsgiver kan identifiseres leverandøren uten å åpne 

forsendelsen. 
6. Tilbudet skal leveres på norsk 
7. Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes med post, jf. pkt. 1.7  Innleveringssted. 
8. Tilbudet skal leveres jfr. pkt 2.5 satt inn med skilleark slik som beskrevet i pkt. 4.9. I tillegg skal komplett tilbud 

leveres i 1 elektronisk format på USB-penn eller CD-ROM (vedlagt skriftlig versjon). Tilbyder må selv påse at det 
er samsvar mellom skriftlig leverte tilbud og den elektroniske versjonen. Dersom det her ikke er samsvar, vil for 
alle tilfelle skriftlig tilbud ha forrang som gjeldende tilbud. 

9. Tilbudet kan ikke leveres pr. e-post eller lignende elektronisk middel. 

 
NB! Tilbudsforsendelse som ikke er merket og overlevert i henhold til pkt. 4.1 pkt. 4 over vil bli avvist. 
 

4.2 Tilbudsfrist 

NB! Tilbudet skal være oppdragsgiveren i hende på innleveringsstedet, jf. pkt. 1.4, før utløpet av tilbudsfristen. For 
sent innkomne tilbud vil bli avvist. 
 

4.5 Tilbudsbrev, evaluering og tildeling 

Følgende prisskjema benyttes: 

Prisskjema Isbryting

Isbryting
Beredskapsgodtgjørelse 

15.10-31.12, 16.4-30.4

Isbryting/time 

beredskapsperiode

Fastpris isbryting,-

1.1.-15.4

Sum beredskaps- og 

fastprisgodtgjørelse 

pr sesong

Ihht instruks

Indeksregulering hvert år ihht TØI-indeks første gang 1.1.2016  
For at tilbud fra de ulike leverandørene skal bli sammenlignbart skal prisskjema over benyttes. Evaluering ihht 
laveste pris. Prisskjema skal fylles ut slik de fremstår og i det format som er forhåndsdefinert av oppdragsgiver. 

 
a)  Tilbudsbrev skal være datert, underskrevet og stemplet med firmaets navn.  
b)  Prisskjema innleveres i utfylt stand sammen med tilbudet.  
c)  Dersom det foreligger motstrid mellom opplysningene i prisskjemaet og i tilbudsbrevet, har opplysningene i 

tilbudsbrevet forrang. 

 
Oppdragsgiver presiserer viktigheten av korrekt utfylling av prisskjema, for å unngå at tilbudet blir betraktet som 
ufullstendig og avvist på grunn av mangler mv. 
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4.6 Forbehold 

Leverandør: 
Det er kun anledning til å ta mindre vesentlige forbehold. Tilbud som inneholder forbehold utover dette vil bli avvist. 
Alle eventuelle forbehold skal tydelig framgå i tilbudsbrevet. Det skal tydelig beskrives hvilke konsekvenser 
forbehold får. Økonomiske konsekvenser skal prissettes. Forbehold skal være presise og entydige slik at 
oppdragsgiveren kan vurdere disse uten kontakt med leverandøren. 

 
NB! Forbehold hvor økonomiske konsekvenser ikke er prissatt vil bli avvist. Forbehold som av andre grunner 

medfører tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til andre tilbud vil bli avvist. 

 
Kommunens forbehold: 

Kåfjord kommune forbeholder seg retten til å anta hvilket som helst av de innkomne tilbud eller forkaste samtlige. 

Kåfjord kommune forbeholder også seg retten til å forkaste samtlige tilbud eller å redusere omfanget av oppgavene 
dersom det viser seg at tilbudet overstiger kommunens finansiering. Ved å innlevere tilbud har tilbyderen akseptert 
kommunens forbehold og fraskriver seg all rett til å kreve økonomisk kompensasjon i forbindelse med tilbudet, også 
dersom alle tilbud blir forkastet. 

 
Tilbudsåpningen vil være lukket og vil bli foretatt på driftsetaten innen 2 arbeidsdager etter at tilbudsfristen er 
utløpt. Tilbudsåpningen er ikke offentlig. 
 

4.7 Alternative tilbud 

Alternative tilbud vil ikke bli vurdert. 

 

4.8 Endre og tilbakekalle tilbud 

Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet 
er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes i samsvar med punkt 4.1. 

 

4.9 Komplett tilbud skal bestå av 

Komplett tilbud skal bestå av og være strukturert på følgende måte: 

 
     Tilbudsbrev underskrevet av person med fullmakt. Eventuelle forbehold skal tydelig 

fremkomme i tilbudsbrevet og må være utarbeidet i samsvar med pkt. 4.6. 
Økonomiske konsekvenser må prissettes. Vedlegg legges fremst i skilleark 1. 

Skilleark 1 

   Dokumentasjonskrav på kvalifikasjoner, jf. punktene: 
3.2 Obligatoriske krav til leverandør 
3.3 Leverandørs organisatoriske og juridiske stilling 
3.4 Leverandørs økonomiske og finansielle kapasitet (Ikke regnskap jfr beskrivelse) 
3.5 Leverandørs tekniske og faglige kvalifikasjoner 

Skilleark 2 

    Beskrivelser, dokumentasjoner osv. vedrørende tjenesten - slik det fremgår i instruksen 
i vedlegg 3 

Skilleark 3 

    Utfylte skjema i Vedlegg 4- Prisskjema Skilleark 1 

Annet Skilleark 4 
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5 OPPDRAGSGIVERENS BEHANDLING AV TILBUDENE 
 

5.1 Registrering av tilbud 

Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal 
oppdragsgiveren skriftlig bekrefte når et tilbud er mottatt. 

 

5.2 Tilbudsåpning 

Tilbudsåpning jfr pkt 1.4 Viktige datoer. Åpning skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiveren. 
Tilbydere har ikke rett til å være tilstede ved åpningen. Kopi av åpningsprotokoll vil ikke bli oversendt tilbyderne 
etter åpning. 

 

5.3 Avvising av leverandører 

Oppdragsgiveren har plikt til å avvise leverandører som ikke har sendt inn skatteattester og HMS – erklæring innen 
de angitte fristene, og de leverandørene som ikke oppfyller de fastsatte og kunngjorte kvalifikasjonskravene. 
Oppdragsgiveren kan avvise leverandører som ikke har sendt inn øvrig etterspurt dokumentasjon. Oppdragsgiveren 
kan i tillegg avvise leverandører av andre årsaker, jf. FOA § 20-12 (2). 
 

5.4 Avvising av tilbud 
 

5.4.1 Obligatoriske avvisingsgrunner 

Oppdragsgiveren plikter å avvise tilbudet når det: 
a)  ikke er levert innen fastsatte frister 
b)  ikke er levert i samsvar med pkt 4.1 nr. 1 og 4 
c)  inneholder avvik fra konkurransegrunnlaget som er i strid med FOA § 20-13.  
d)  på grunn av forbehold eller feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende kan medføre tvil om hvordan tilbudet 

skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene 
 

5.4.2   Valgfrie avvisingsgrunner 

Oppdragsgiveren kan avvise tilbudet når det: 
a)   ikke inneholder alle de opplysninger, oppgaver, prøver mv. som er forlangt  
b)   ikke oppgir prisen slik som forutsatt i konkurransegrunnlaget 
c)    virker unormalt lavt i forhold til produktet som tilbys 
d)   ikke er undertegnet 
 

5.5 Avklaring 

Det er ikke tillatt å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger. Det er adgang til 
følgende avklaringer av tilbudene: 
a) klarlegge uklarheter, såfremt uklarhetene ikke er av en slik art at tilbudet skulle vært avvist 
b) når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren selv foreslår, kan oppdragsgiveren 

be leverandøren foreta utdypninger og klargjøringer av hvordan kravene i konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt 
c) dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de løsninger 

leverandøren har satt fram 
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5.6 Retting av åpenbare feil 

Dersom oppdragsgiveren blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det ikke er tvil om 
hvordan feilen skal rettes. 
 

 

5.7 Avviste og forkastede tilbud 

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. Heller ikke tilbud som ikke blir tildelt oppdraget blir returnert. 
Disse blir makulert. 
 

 

6 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN 
 

6.1 Avlysing av konkurransen og totalforkastelse 

Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel 
ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 

 
Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 
 

6.2 Tildelingskriterier 

Valg av leverandør skal skje på grunnlag av laveste pris på grunnlag av instruks for isbryting i vedlegg 3 og prisskjema 
jfr pkt 4.5..  
 

6.3 Innstilling på kontraktstildeling 

Oppdragsgiverens beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, skal varsles skriftlig til alle deltakerne samtidig i 
rimelig tid før kontrakt inngås. Med «kontrakt er inngått» menes tidspunktet da begge parter undertegner 
kontrakten. Meldingen skal inneholde en begrunnelse for valget og gi en frist for leverandøren til eventuelt å klage 
over beslutningen. 
 

6.4 Forskriftens regler 

1. Sanksjoner etter § 13A-1 (søksmål om å avkorte kontrakt eller om å idømme oppdragsgiver overtredelsesgebyr) 
kan bare idømmes når sak reises innen to år fra kontrakt er inngått. 

2. Dersom oppdragsgiver har kunngjort konkurranseresultatet i samsvar med § 9-2 (kunngjøring av 
konkurranseresultater) når en kontrakt er tildelt uten forutgående kunngjøring av konkurransen, kan sanksjoner 
etter § 13A-1 (søksmål om å avkorte kontrakt eller om å idømme oppdragsgiver overtredelsesgebyr) første ledd 
bare idømmes, når sak reises innen 30 dager. Fristen løper fra dagen etter datoen for kunngjøringen av 
konkurranseresultatet. 

3. Dersom oppdragsgiver har meddelt berørte leverandører om inngåelsen av en kontrakt, kan sanksjoner etter § 
13A-1 (søksmål om å avkorte kontrakt eller om å idømme oppdragsgiver overtredelsesgebyr) annet ledd bare 
idømmes, når sak reises innen 30 dager. Fristen løper fra dagen etter at meddelelsen er sendt. 
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Vedlegg 1:  Opplysninger om tilbyder/eventuelle forbehold 

OPPLYSNINGER OM TILBYDER/EVENTUELLE FORBEHOLD  
Opplysninger om tilbyder: 
FIRMANAVN:  
FORETAKSNUMMER:  
ADRESSE:  
POSTNUMMER / -STED:  
TELEFONNUMMER:  
TELEFAKS:  
Kontaktperson for tilbudet  
Kontaktperson for bestilling   
E-post adresse:  
HOVEDKONTOR:  
ANTALL ANSATTE:  

 
Økonomisk situasjon 2014(13) 2013(12) 
OMSETN  :   
Driftsinntekter   
Årsresultat   
Egenkapital   
Gjeld   
Omløpsmidler   
Driftsresultat i % av omsetning   

 
Eventuelle forbehold i tilbudet:  
 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan tas vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene, og at 
vesentlige forbehold i forhold til våre tekniske krav og kontraktsforslag vil kunne medføre avvisning av hele 
tilbudet. 
Se forskriftens:§ 11-3,20-3  Avvik  

§ 11-11. 20-13 Avvisning på grunn av forhold ved tilbudet  
 
Forbehold: 
(Her oppgis referanse til evt. forbehold med konsekvens og prisfastsetting.) 
 
 
 
TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER 
 
SETT ETT KRYSS: 
 

 Tilbudet inneholder opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte (jfr. 
Konkurransegrunnlaget. 
 

 Tilbudet inneholder ikke noen opplysninger som tilbyderen anser som taushetsbelagte 
(jfr. Konkurransegrunnlaget. 

UTDYP: 
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Vedlegg 2: SJEKKLISTE OVER DOKUMENTASJON SOM SKAL VEDLEGGES 
 
Listen er til hjelp for tilbyder. Vi ber om at tilbyder fyller ut tabellen, samt legger dokumentasjon i den 
rekkefølge som her er listet opp: 
 

Opplysninger 
Kvalifikasjonskriterier, jfr. konkurransegrunnlaget 

Vedlagt 
J/N? 

Vedlegg nr. 

1. Opplysninger om tilbyder skjema (vedlegg 1). Tilbyder bes gi en beskrivelse av egen 
organisasjon, beliggenhet og omsetning som gjør NTR kommuner i stand til å danne 
seg et riktig bilde av bedriften. 

  

2. Dokumentasjon på registrering i foretaksregisteret.   
3. Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd. (Skjema RF-1244)   
4. Momsattest, ikke eldre enn 6 mnd. (Skjema RF-1244)   
5. Regnskap med revisjonsberetning for de to siste år    
6. Tilbyder bes om å oppgi referanser. Til hver referanse skal tilbyder oppgi kunde, 

kontaktperson og telefonnummer samt avtalens størrelse. 
  

7. Opplysninger om evt. underleverandører.   
8. Utfylt HMS-egenerklæring   
9. Internkontroll og kvalitetssystem   

   
Tildelingskriterier jfr. konkurransegrunnlaget   

10. Prissetting av tilbudet   
11. Kvalitetsrelaterte kriterier   
12. Svar på alle punkter i kravspesifikasjonen   
13. Er forsendelsen utvendig riktig merket?   
14. Antall eksemplarer og elektronisk besvarelse   
15. Underskrevet og stemplet tilbudsbrev   
16. Eventuelle forbehold eller avvik til de krav/betingelser som er beskrevet i 

konkurransegrunnlaget skal klart fremgå i eget vedlegg. 
  

 
Underskrift: 
 
 
Dato: ________________________  Leverandør ____________________________ 
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Vedlegg 3:  INSTRUKS FOR ISBRYTERTJENESTEN I KÅFJORDEN 
(Vedtatt i k. sak 66/93 møte 01.11.93) 

 
 

1 Isbryteren skal være disponibel for oppdrag i fjorden i tidsrommet 15. oktober til og med 30. april. 

 Isbryterperioden settes til perioden 1. januar til og med 15. april. 

 Beredskapsperioden settes til tidsrommet 15. oktober til og med 31. desember og 16. april til og 
med 30. april. 

 Isbrytingen i beredskapsperioden utføres når behovet er til stede og etter avtale med Drifts- og 
Utviklingsavdelingen (DoU). 

 Om våren, når isen på indre del av fjorden blir usikker, skal isen brytes helt inn til fjordbotn. Dette 
foretas etter anmodning fra DoU. 

 Isbrytingen skal utføres før arbeidstiden for fiskere begynner og mens fisket pågår utover dagen. 
Isbrytingen må utføres på en slik måte at det ikke er til hinder for utøvelsen av fiske i fjorden. 

 Fartøyet som får i oppdrag å drive isbryting kan ikke delta i aktiv fiske i perioden 1. januar til og 
med 15. april. Unntak når det ikke er is å bryte. 

2 Isbrytingen oppnår størst effekt ved en kombinasjon av bryting og bølging. Isbryteren må uten 
vansker kunne bryte is av ca 20 cm tykkelse og dessuten kunne lage store hekkbølger. 

 Oppkutting av is som er under dannelse er den mest effektive forholdsregel mot omfattende 
islegging. 

 Isbryting og bølging må skje når strøm og/eller vind kan føre den oppkuttede isen ut i fjorden til 
åpent farvann. 

 Under oppkuttingen bør isflakene gjøres så små som mulig. Store, tykke isflak kan gjøre skade på 
fartøy, kaier o.a. 

 Bryting og bølging må skje så nær land som det er mulig og nødvendig for at det skal danne seg 
minst mulig isbrem i strandsonen. 

3 Så sant vind- og strømforhold ligger til rette for det, prioriteres isbrytingen i ytre del av Kåfjorden, slik 
at det skapes fri passasje ut mot Lyngenfjorden for is som siden brytes løs lenger inne i Kåfjorden. 
Isbrytingen skal med andre ord primært foretas fra ytre mot indre del av Kåfjorden. 

 Indre grense for pålagt isbryting går langs en linje fra Håkjerringberget til Oksneset. 
4 Ansvaret for oppfølgingen av vedtatte retningslinjer for isbrytingen i Kåfjorden tillegges DoU. 

 Fiskerinemda i kommunen velger en fisker som skal være kontaktleddet mellom fiskerne/brukerne 
av fjorden og DoU. 

5 Isbrytingen settes ut på anbud. Anbudsperioden settestil 5 år med oppdragsgivers opsjon for å 
forlenge den i 5 år med 2 år pluss 2 år pluss 1 år. 

6 Kontroll og evaluering foretas hvert år teknisk hovedutvalg. 
7 Målsettingen med isbryting er å: 

 Forebygge islegging 

 Redusere skadevirkningen og utbredelsen av inntrått islegging 

 Gjenopprette isfrie tilstander i fjorden så raskt som mulig etter en islegging 
8 Isbryteren må følgelig være disponibel på kort varsel og til enhver tid på døgnet 
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Vedlegg 4: Kartgrunnlag for instruks 
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VEDLEGG 5 - GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV TJENESTER  
 

Alminnelige bestemmelser 
 

       Definisjoner 
Avtaledokument er det dokumentet som er undertegnet av Partene og som bekrefter inngåelsen av Kontrakten.  
Kunden er <x.  
Leverandør <x. 
Kontrakten betyr Avtaledokument, disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester, samt eventuelle vedlegg, tillegg eller 
endringer som er skriftlig avtalt.  
Tjenesten er betegnelsen på de tjenester som skal ytes etter Kontrakten. 
Bestilling er den enkelte bestilling som foretas innenfor rammene i foreliggende Kontrakt.  
Part er Kunde eller Leverandør etter Kontrakten.  
 

       Motstrid  
Ved motstrid i dokumenter, skal dokumentene gjelde i følgende prioriterte rekkefølge: 

1. Konkurransegrunnlag med vedlegg 
2. Avklaringer/forhandlinger 
3. Leverandørs tilbud 

 

       Generelt 
Disse generelle vilkår gjelder for alle leveranser der <x, inkludert de enkelte avdelinger og selskaper, er Kunden.  
Leverandør har ved inngåelsen av Kontrakten, godtatt foreliggende betingelser. Eventuelle avvikende betingelser er 
uten virkning for Partene med mindre Kunden skriftlig har godtatt disse. 
Leverandørs egne betingelser som eventuelt vedlegges følgedokumenter, ordrebekreftelse eller fakturaer, 
aksepteres ikke, i den grad de strider mot disse Generelle vilkår for kjøp av tjenester. 
 

       Partenes kontaktpersoner 
Hver av Partene skal oppnevne en kontaktperson som skal være bemyndiget til å opptre på vegne av Parten i alle 
saker som angår gjennomføringen av Kontrakten. Partenes kontaktpersoner fremgår av avtalens forside. 
 

      Kommunikasjon 
Kommunikasjon vedrørende Kontrakten skal rettes til Partenes kontaktpersoner. Henvendelser skal besvares uten 
unødig opphold.   
 

LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER 
Leverandør skal utføre Tjenesten med den grad av faglig dyktighet som kan forventes av anerkjente leverandører 
innenfor tilsvarende eller liknende bransje. Tjenesten skal være i overensstemmelse med kravene i Kontrakten, 
være av god kvalitet og egnet for det tiltenkte formål. 
 
Tjenestene skal utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Leverandør skal innhente og opprettholde alle 
nødvendige tillatelser i forbindelse med utførelsen av Tjenesten, og skal på Kundens anmodning legge frem 
dokumentasjon på at nødvendige tillatelser foreligger. 
 
Leverandør skal ikke overlate deler av Tjenesten til underleverandører uten Kundens skriftlige samtykke. Slikt 
samtykke fritar ikke Leverandør for noen plikter etter Kontrakten. Godkjente underleverandører er listet i tilbud fra 
leverandør. 
Kunden skal ikke anses som arbeidsgiver for Leverandørs personell selv om slikt personell utfører Tjenesten eller 
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deler av denne i samarbeid med Kunden. 
 
Dersom Kontrakten utpeker nøkkelpersonell hos Leverandør, skal utskifting av slikt personell godkjennes av 
Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Opplæring av nytt personell skal bekostes av Leverandør. 
Leverandør skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig 
måte eller som anses uegnet til å utføre tjenester omfattet av Kontrakten. 
 
Dersom utførelsen av Tjenesten ikke er i henhold til Kontraktens krav, skal Kunden så raskt som mulig skriftlig varsle 
Leverandør om at Tjenesten ikke er akseptert, samt årsaken til dette.  
 

Bestilling 
Bestilling skal være skriftlig. Kun bestilling der pris, mengde og rekvirentens avdeling og navn tydelig fremkommer, 
er gyldig og bindende for Kunden. 
Kundens bestilling skal uten ugrunnet opphold bekreftes skriftlig.  
 

Kansellering av bestilling 
Frem til skriftlig ordrebekreftelse er kommet frem til Kunden, kan Kunden uten varsel og særskilt grunn kansellere 
bestilling uten at dette får konsekvenser for ham.  
 

Avbestilling 
Kunden kan med skriftlig varsel til Leverandør avbestille Tjenesten helt eller delvis med umiddelbar virkning. 
Ved avbestilling som nevnt i dette punkt skal Kunden betale det beløp Leverandør har til gode for den del av 
Tjenesten som er utført, samt dekke dokumenterte og nødvendige utgifter oppstått som en direkte konsekvens av 
avbestillingen. 
 

Kvalitetssikring  
1. Leverandør skal ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er tilpasset Tjenesten. På forespørsel skal 

Leverandør dokumentere systemet for Kunden.  
2. Leverandør skal på anmodning utarbeide en kvalitetsplan særskilt tilpasset utførelsen av Tjenesten. 
3. Kunden skal ha rett til å gjennomføre revisjon av Leverandør og eventuelle underleverandører. Leverandør 

plikter å bidra ved gjennomføringen av slik revisjon. 
4. Dersom revisjon avdekker avvik, plikter Leverandør uten ugrunnet opphold å iverksette korrigerende tiltak. 

Kunden kan fastsette en rimelig frist for gjennomføring. 
5. Unnlatelse av å iverksette korrigerende tiltak utgjør vesentlig mislighold.    
6. Kunden plikter å legge til rette for at Leverandør får tilgang til relevante kvalitetsdokumenter som er 

aktuelle for utførelse av Tjenesten. 
7. Særlige krav til kvalitetssikring angis i vedlegg 

 

Helse, miljø og sikkerhet 
Leverandør skal oppfylle alle lovpålagte krav til HMS, samt Kundens særlige HMS krav. Leverandør plikter å 
informere personell omfattet av Kontrakten om Kundens til en hver tid gjeldende HMS krav og retningslinjer, og 
sikre at disse etterleves. Kundens HMS krav ved utførelse av Tjenesten er angitt i Vedlegg D – Administrative 
bestemmelser. 
 

Dokumentasjon og tegningsunderlag 
All nødvendig dokumentasjon, som sertifikater, beskrivelser, tegninger, instrukser m.v., utgjør en integrert del av 
Tjenesten.  
Mangelfull eller manglende dokumentasjon utløser mangelansvar for Leverandør.  
Kunden beholder eksklusive rettigheter til resultatet av Tjenesten, uavhengig av format, samt egne underlag. 
Kunden skal ha innsyn i og bruksrett til de underlag Leverandør bruker i tilknytning til Tjenesten, hva enten disse er 
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Leverandørs eller tredjemanns eiendom.  
Leverandør garanterer at han har rett til å benytte alle sine innsatsfaktorer, herunder tredjemanns 
eiendomsbeskyttede løsninger, og at andres rettigheter ikke vil bli krenket ved gjennomføringen av Kontrakten. 
Leverandør er ansvarlig for følger av eventuelle brudd på tredjemanns rettigheter.   
 

Endringer 
Innenfor det Partene med rimelighet kunne forvente da Kontrakten ble inngått, kan Kunden kreve kvalitetsmessige 
og/eller kvantitetsmessige endringer i Tjenesten samt endringer i fremdriftsplanen.  
Har Leverandør forslag til endringer, skal Kunden varsles skriftlig om dette så snart dette blir klart for Leverandør.  
Vederlag for endringer skal være i samsvar med Kontraktens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Dersom 
endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser skal Partene forhandle særskilt om dette, men enhetsprisene 
skal legges til grunn. 
Endringer skal være godkjent av Kunden ved skriftlig endringsordre før de iverksettes. 
Ved mottagelsen av en endringsordre skal Leverandør uten ugrunnet opphold iverksette denne, selv om 
endringsordrens virkning på pris, fremdriftsplan og andre betingelser i Kontrakten ennå ikke er avklart. 
 

Utsettelse  
Kunden kan ved skriftlig varsel utsette hele eller deler av Tjenesten. Etter slikt varsel skal Leverandør uten ugrunnet 
opphold meddele Kunden hvilke virkninger utsettelsen kan få for utførelsen av Tjenesten. Leverandør skal 
gjenoppta Tjenesten straks Kunden varsler om dette.  
Dersom utsettelsen varer mer enn Y dager utover det som er varslet, har Leverandør rett til å si opp Kontrakten ved 
skriftlig varsel til Kunden.  
I utsettelsesperioden kan Leverandør kun kreve å få dekket dokumenterte og nødvendige utgifter i forbindelse med 
demobilisering og mobilisering av personell. 
 

Leverandørs personell 
Leverandør er ansvarlig for at avgitt fagpersonell har de offentlige godkjenninger, fagbrev, maskinførerbevis og 
sertifikater e.l. som er nødvendig for utførelsen av Tjenesten. Kunden har på anmodning rett til å kontrollere slike 
opplysninger. 
  

 Arbeidstillatelse 
Leverandøren skal påse at alt personell som utfører arbeid under denne Kontrakt innehar gyldige arbeidstillatelser.  
 

 Arbeidstid 
Leverandøren plikter å påse at lovbestemte krav til arbeidstid og overtid overholdes. 
 

 Timelister 
Når Tjenesten, eller deler av Tjenesten, kompenseres etter faktisk medgått tid, skal Leverandørens personell daglig 
fylle ut timelister. Dersom timelisten signeres av representant for Kunden, er signaturen kun en bekreftelse av 
arbeidet tid i forbindelse med Kontrakten, og innebærer ikke en godkjenning av kostnad. 
 

 Lønns- og arbeidsvilkår 
Leverandørs ansatte, og ansatte hos underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle Kontrakten, skal ha 
lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det 
som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette kravet gjelder også for arbeid som skal utføres i 
utlandet. 
På Kundens forespørsel skal Leverandør dokumentere lønns- og arbeidsvilkår til ansatte som medvirker til å oppfylle 
Kontrakten. 
Ved manglende oppfyllelse av dette krav påløper det konvensjonalbot for hver dag frem til forholdet er bekreftet 
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brakt i orden av Leverandør. Konvensjonalboten skal utgjøre [0,4]% av det samlede vederlag som skal betales i 
henhold til Kontrakten. Samlet sum skal ikke overstige [15] % av den totale summen som skal betales i henhold til 
Kontrakten. 
Kunden kan heve Kontrakten dersom maksimal konvensjonalbot er påløpt eller Leverandør motsetter seg å bringe 
forholdet i orden.  
 

Krav til utstyr og materiell 
Leverandør er ansvarlig for at eget personell til enhver tid innehar og bruker påkrevet personlig verne- og 
sikkerhetsutstyr, samt utstyr som forebygger utilsiktede utslipp til luft, jord og vann. Spesielle krav knyttet til 
personlig verne- og sikkerhetsutstyr, samt miljøsikringsutstyr skal leverandør liste opp i sitt tilbud.  
Leverandør er ansvarlig for alt nødvendig utstyr og materiell for utførelse av Tjenesten.   
 

Adgang til anlegg og fasiliteter 
Leverandør og Leverandørs personell har kun adgang til den del av Kundens område som er nødvendig for 
utførelsen av Tjenesten, og som definert i Vedlegg A - Leveranseomfang.  
 

PRISER 
Kontraktsprisene fremgår av Vedlegg B – Pris, og er oppgitt i NOK eks. mva og skal dekke alle Leverandørs kostnader 
ved utførelsen av Tjenesten.  
Dersom ikke annet fremgår av Kontrakten er prisene faste. 
I den grad Tjenesten er priset pr. time, skal Kunden ikke betale overtid eller kompensasjon for kvelds-, natt- eller 
hellidagsarbeid uten at dette er særskilt pålagt.  
 

REISEkostnader 
Partene dekker egne kostnader i forbindelse med reiser/møter.  
Ved tjenestereiser pålagt av Kunden kompenseres Leverandør med avtalt timerate, begrenset oppad til 7,5 time pr. 
dag. 
Kostnader i forbindelse med reise, opphold og diett ved tjenestereiser pålagt av Kunde refunderes i henhold til 
Statens reiseregulativ.  
 

Betalingsbetingelser 
Dersom ikke annet er avtalt skal fakturering skje med bakgrunn i dokumenterte utførte Tjenester. 
Betaling skal skje innen [30] dager etter at korrekt faktura er mottatt. 
Alle fakturaer skal være påført kontraktnummer og andre avtalte referanser, bl.a. skal klart angi hva beløpet gjelder. 
Kunden har rett til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller disse kravene.  
Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling 
før enighet er oppnådd, eller eventuelt før rettskraftig dom er avsagt. 
Kunden kan gjøre fradrag i mottatt faktura for forskuddsbetalinger, påløpt konvensjonalbot, omtvistet eller 
utilstrekkelig dokumenterte poster i fakturabeløp.  
Ved mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det misligholdet synes å utgjøre av 
det samlede vederlaget.  
 

Forsinket betaling 
Ved forsinket betaling skal Kunden svare forsinkelsesrente av det forfalte beløp i henhold til lov om renter ved 
forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.  
 

Rapportering til offentlige myndigheter  
Det er Leverandørs ansvar å sørge for at alle offentlige myndigheter og institusjoner som handler på offentlige 
myndigheters vegne får eventuell lovhjemlet informasjon i tilknytning til arbeidet. Leverandøren plikter å sørge for 
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at alle underleverandører i nedstigende linje rapporterer til offentlige myndigheter i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter. 
Kunden skal holdes skadesløs for eventuelle kostnader påført Kunden som følge av Leverandørens manglende 
oppfyllelse av lover, forskrifter eller avtaler. Kunden forbeholder seg retten til å motregne slike kostnader sammen 
med et administrasjonsgebyr, mot beløp Leverandøren måtte ha tilgode hos Kunden. 
 

Rapport til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)   
Leverandøren skal rapportere til SFU i henhold til Ligningsloven med forskrifter senest 14 dager etter at Arbeidet er 
startet. 
Rapporteringen omfatter Leverandørens og underleverandørers kontrakter, underkontrakter i nedstigende linje og 
arbeidstakere som benyttes i forbindelse med arbeidet. Rapporteringen omfatter alle avtaler som gir bygge- eller 
monteringsarbeid på land i Norge til firma som ikke er hjemmehørende i Norge, arbeidstakere uten norsk 
statsborgerskap som blir engasjert i Norge og arbeidstakere med norsk statsborgerskap dersom arbeidstakeren er 
ansatt i eller engasjert av firma som ikke er hjemmehørende i Norge. 
 
Skjema RF1198 skal benyttes for arbeidstakere og skjema RF1199 benyttes for kontrakter og underkontrakter. 
Ved endringer i kontrakter eller engasjerte arbeidstakere, må det sendes oppdaterte rapporteringsdata senest 14 
dager etter at endringen er gjort. 
 

KONTRAKTSBRUDD 
     Forsinkelse 
Det foreligger forsinkelse dersom Leverandør ikke utfører Tjenesten til avtalt tid, eller Tjenesten kvalitativt eller 
kvantitativt ikke er i henhold til Kontrakten, med mindre forsinkelsen skyldes forhold hos Kunden. 
Dersom Leverandørs utførelse av Tjenesten har slike mangler at Kundens formål med leveransen blir vesentlig 
forfeilet, kan Kunden velge å likestille dette med forsinkelse.  
 

     Virkninger av forsinkelse 
Dersom ikke annet er avtalt, påløper i tilfellet forsinkelse konvensjonalbot med [0,4] % av det totale vederlag som 
skal betales i henhold til Kontrakten for hver dag Leverandør er forsinket.  
Konvensjonalbot skal utgjøre minimum NOK [xxx] per kalenderdag fra avtalt leveringstidspunkt til faktisk levering 
finner sted. Samlet sum skal ikke overstige [15] % av den totale summen som skal betales i henhold til Kontrakten. 
Kunden kan, i tillegg til å kreve konvensjonalbot, kreve erstattet det tap han lider som følge av forsinkelsen. 
Erstatning er begrenset til direkte tap, med mindre Leverandør eller noen han svarer for, har utvist grov uaktsomhet 
eller forsett. 
Kunden kan heve Kontrakten dersom maksimal konvensjonalbot er påløpt eller forsinkelsen medfører vesentlig 
kontraktsbrudd. 
Ved forsinkelse eller antatt forsinkelse skal Leverandør uten ugrunnet opphold gi Kunden skriftlig melding om dette. 
Meldingen skal oppgi årsaken til forsinkelsen, samt når Tjenesten vil bli utført.   
Får Kunden ikke slik melding innen rimelig tid etter at Leverandør fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, 
kan Kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om meldingen hadde kommet frem i tide. 
 

     Mangler 
Leverandør er ansvarlig for enhver mangel ved utførelse av Tjenesten. 
Kunden skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget, og ikke senere enn [24] måneder etter 
at Tjenesten er utført. For utbedringsarbeider løper en tilsvarende reklamasjonsfrist fra det tidspunktet 
utbedringsarbeidet ble fullført. Reklamasjonsfristene løper ikke så lenge det foretas utbedringer eller annen 
aktivitet, som er nødvendig for korrekt kontraktsoppfyllelse. 
 

     Virkninger av mangler 
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Dersom Kunden reklamerer skal Leverandør starte utbedring av mangelen omgående. Utbedring kan utsettes 
dersom Kunden har saklig grunn for å kreve det. Utbedring skal gjennomføres uten kostnader for Kunden. 
Dersom Leverandør ikke innen rimelig tid har utbedret mangelen, er Kunden berettiget til selv, eller ved andre, å 
foreta utbedring for Leverandørs regning og risiko, eller kreve prisavslag. Det samme gjelder dersom det vil medføre 
vesentlig ulempe for Kunden å avvente Leverandørs utbedring. I slike tilfeller skal Leverandør underrettes skriftlig 
før utbedring iverksettes.  
 
Kunden kan kreve erstatning for tap han lider som følge av mangel. Slik erstatning er begrenset til direkte tap, med 
mindre Leverandør eller noen han svarer for har utvist grov uaktsomhet eller forsett.  
Kunden kan heve Kontrakten dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd. I slike tilfeller kan Kunden 
motsette seg Leverandørs tilbud om utbedring.  
 

     Erstatning 
Kundens rett til erstatning er uavhengig av øvrige krav Kunden måtte gjøre gjeldende som følge av 
kontraktsbruddet, eller om slike krav kan gjøres gjeldende.  
  

     Vesentlig kontraktsbrudd 
Leverandørs konkurs, insolvens, brudd på andre vesentlige økonomiske forutsetninger, gjentatte brudd på 
instrukser eller brudd på offentlige lover og regler, svik, forsømmelse eller andre forhold som bryter med 
tillitsforholdet til Kunden, eller forsinkelse eller mangler som medfører at Kundens formål med Kontrakten ikke 
oppnås, utgjør alltid et vesentlig kontraktsbrudd. Opplisting i nærværende punkt er ikke å anse som uttømmende i 
forhold til vurderingen av hva som utgjør et vesentlig kontraktsbrudd.  
 

Force Majeure 
Partene skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring 
utenfor Partenes kontroll, og som de ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller 
unngått eller overvunnet følgene av.  
Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjeperson som Leverandør har gitt i oppdrag helt eller delvis å utføre 
Tjenesten, er Leverandør fri for ansvar bare dersom også tredjemann ville vært fritatt etter forrige punkt. Det 
samme gjelder om forsinkelsen eller mangelen beror på en leverandør som Leverandør har brukt, eller på noen 
annen i tidligere salgsledd.  
Dersom Force Majeure situasjonen varer lenger enn [60] dager har partene rett til å heve Kontrakten ved å melde 
dette skriftlig til motparten. 
 

OPPSIGELSE 
Partene kan si opp avtalen med en gjensidig oppsigelsesfrist på [30] dager. Ved oppsigelse skal løpende og allerede 
iverksatte bestillinger effektueres.  
 

Forsikring 
Leverandør plikter å tegne og opprettholde forsikringer for de skade- og ansvarstilfeller som kan oppstå under 
oppfyllelse av Kontrakten.  
Leverandør plikter å ha tilfredsstillende ulykkesforsikring, samt lovpålagte personalforsikringer for sine ansatte. 
Kunden kan kreve fremlagt dokumentasjon på forsikringsdekning og omfang av forsikringen. 
 

SKADESLØSHOLDELSE  
Leverandør skal holde Kunden skadesløs for ethvert krav som følge av skade på Leverandørs eiendom og krav fra 
eget eller tredjemanns personell.  
Partene skal gjensidig informere hverandre når krav som vedrører den annen Part er fremmet av tredjemann.  

Konfidensialitet 
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Leverandør og Leverandørs personell er forpliktet til å behandle alle opplysninger om Kunden og Tjenesten som 
konfidensielle, også etter at avtaleforholdet opphører.  
Leverandør skal ikke offentliggjøre inngåelse av denne Kontrakt, eller benytte Kunden som referanse, uten Kundens 
skriftlige samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 
Brudd på denne bestemmelsen ansees som vesentlig kontraktsbrudd. 
 

OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN 
Kunden kan overdra sine rettigheter og plikter etter Kontrakten, helt eller delvis, forutsatt at Kunden kan godtgjøre 
at erververen har den økonomiske styrke som trengs for å kunne oppfylle Kundens forpliktelser etter Kontrakten. 
Leverandøren kan ikke overdra eller pantsette Kontrakten, del av eller interesse i den, uten Kundens samtykke. Slikt 
samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn. 
 

Lovvalg og verneting 
Denne Kontrakten skal i alle henseender reguleres av norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende Kontrakten skal 
løses etter norske rettergangsregler. Tvist mellom Partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Oppnås ikke en 
løsning, skal saken henvises til ordinær domstolsbehandling. For denne avtale er det Nord-Troms Tingrett. 
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Korreksjon av konkurransegrunnlaget. 

I utlysningen står det oppstart 15.10.2015. Dei er feil. Nåværende kontraktør har kontrakt til 

31.12.2015 derfor er det oppstart 1. januar 2016. 
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Saksopplysninger 
Løkvoll havn eies av Kåfjord kommune. Indre del av havna ivaretar fritidsflåten og gjesteplasser. 
Denne delen driftes og vedlikeholdes av Manndalen båtforening. Båtforeninga skal administrere og 
kreve inn gjesteplassavgift for kommunen. Jamfør F-sak 35/18 hvor Kåfjord kommune garanterte 
med selvskyldnergaranti for lån på kr 500.000,- som Manndalen båtforening opptar for å 
ferdigstille/utvide indre del av havna.  
Kåfjord kommune administrerer den ytre delen av havna, her skal fiskere og andre næringsutøvere 
ha plass. Det skal kun være to aktører i havna, Manndalen båtforening og Kåfjord kommune.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 57/18 – nytt pkt 4 følgende; «Kåfjord kommune går i diaglog med 
Manndalen sjøbuer om overtakelse av flytekai, slik at den kan benyttes til av alle fremtidige 
reiselivsaktører i området, og de private uteliggerne fjernes.» 
 
Manndalen sjøbuer krever i mail av 05.11.18, kr 198.527 dersom kommunen skal overta 
flytekaia. 



Vurdering 
Med bakgrunn i k-sak 57/18, pkt 4, ble det den 14.12.18 avholdt et dialogmøte med Manndalen 
sjøbuer. 
 
Manndalen sjøbuer krever kr 198.527 for at kommunen skal overta flytekaianlegget.  Daglig 
leder påpekte at i denne summen er ikke forringelsen av eiendommen tatt med, da i forhold til at 
flytekaia ikke lengre er en del av anlegget.  Realverditapet er ikke godtgjort med det kravet som 
nå foreligger.  Daglig leder forbeholder seg retten til å komme med et nytt krav etter at styret i 
Manndalen sjøbuer har hatt møte.  P.t. foreligger det ikke et nytt krav fra Manndalen sjøbuer, 
eller at det ønskes andre formuleringer i referatet. 
Fra kommunens side påpekes det at flytebrygga er i slik forfatning at de tekniske kravene til slik 
installasjon ikke er oppfylt, kommunen kan ikke overta flytekaia slik den framstår i dag.  
 
På nytt henvises det at en ikke kan finne verken søknad eller at det er gitt tillatelse til slik 
etablering på kommunens eiendom eller i det kommunale havneanlegget.  Kåfjord kommune 
tilbyr seg å overta kaia vedlagsfritt, mot at kommunen dekker utgiftene til sanering.  I følge 
avfallsservice må flytekaia behandles som spesialavfall.  Pris for dekket på flytekaia er ca kr 
3000 pr tonn, flyteelement kan lagres i deponi til en pris av kr 1800 pr tonn.  I tillegg kommer 
kostander for å trekke kaia på land, evt bruk av dykker samt transport.  Total pris for sanering av 
flytekaia er vanskelig å si noe om på nåværende tidspunkt. 
 
For å vurdere evt gjenbruk av flyteelement må sikkerhet vurderes. Godkjennes flyteelementet 
slik at det f.eks kan brukes som flyteelement til gjestebrygge, kjøpes denne til pris som fastsettes 
av f.eks NOFI. 
 
Alternativt kan f.eks Manndalen sjøbuer selge brygga til andre. 
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Notat 

 
Til: Karin Karlsen 
Fra: Karin Karlsen 

 
 

Referanse Dato 

2015/358-91 14.12.2018 
 
 

Referat møte Manndalen sjøbuer 

 
Tilstede:  Henrik Solberg, daglig leder Manndalen sjøbuer 
      John Johansen, avd.ing. Kåfjord kommune 
     Karin Karlsen, førstekonsulent/beredskapsrådgiver, Kåfjord kommune 
 
Bakgrunnen for møte var k-sak 57/18 – nytt pkt 4; Kåfjord kommune går i dialog med 
Manndalen sjøbuer om overtakelse av flytekai, slik at den kan benyttes av alle fremtidige 
reiselivsaktører i området, og de private uteliggerne fjernes.  
 
Manndalen sjøbuer har reist et krav på tilsammen kr 198.527,- som grunnlag for kommunens 
overtakelse av flytekaia.  Daglig leder påpeker at i denne summen er ikke forringelsen av 
eiendommen tatt med, i forhold til at flytekaien ikke lengre er den del av anlegget.  
Realverditapet er ikke godtgjort med det kravet som nå foreligger.  Daglig leder forbeholder seg 
rettet til å komme med nytt krav etter at styret i Manndalen sjøbuer har hatt møte. 
 
Kåfjord kommune påpeker at flytebrygga er i en slik forfatning at de tekniske kravene til slik 
installasjon ikke er oppfylt, og at kommunen ikke kan overta flytekaia slik den fremstår i dag. 
Det påpekes også fra kommunens side at en ikke kan finne verken søknad eller at det gitt 
tillatelse til slik etablering på kommunens eiendom eller i det kommunale havneanlegget. Kåfjord 
kommune tilbyr ser å overta kaia vederlagsfritt, mot at ut kommunen dekker utgiftene til 
sanering. 
 
Partene kom ikke til enighet.  Saka legges fram for kommunestyret til første møte i 2019.  
Referat og skriftlig innspill fra Manndalen sjøbuer legges ved saksfremlegget. 
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Referatet sendes Manndalen sjøbuer til gjennomsyn.  Er det noe som er falt ut, eller at et ønskes 
andre formuleringer gis det skriftlig tilbakemelding om dette innen 15.01.19. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Karin Karlsen 
førstekonsulent/beredskapsrådgiver 
 
 
 
 
 



Fra: post@sjobuer.no
Sendt: 02.11.2018 13.11.27
Til: Post Kafjord; Karin Karlsen
Kopi: martin@sjobuer.no

Emne: Brygge
Vedlegg: 
Hei.
 
Priser for flytebrygge med klargjøring
 
Grunnarbeid og klargjøring med dekke.  100.000 uten moms.
Pris hentet Manndalen Maskin.
 
 
Hoved brygge                                                  46560 uten moms
2 lengder brygge foran/bak                      41840 uten moms
Gangbar utligger x 6                                      56222 uten moms.
Landgang                                                           20080 uten moms
Priser hentet fra tilbud gårdbrukerservice 2015
 
Totalt:                                                                  264.702
 
Pris reduksjon slitasje 25 %                         66.175
 
Total :                                                                  198.527
 
Frakt av materiell til Manndalen og arbeid med installering av brygge ikke tatt med.
 
Dearvvuođaiguin/ Best Regards

Henrik Solberg
Beaivválaš Jođiheaddji/Genaral Manager
Manndalen Sjøbuer
Arctic Nature Guide
Tlf: +47 416 04 738
www.sjobuer.no
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Arkivsaksnr.: 2015/604 -15 

Arkiv: D23 

Saksbehandler:Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 29.11.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Rehabilitering av Manndalen basseng 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Kostnadsoverslag for renovering av svømmehall og garderober 2017 
2 Søknad 2018 
3 Plantegning 
4 Driftskostnader basseng 
5 Fordeling av kostnader ved rehabilitering 
6 Invitasjon til aksjetegning 
7 Brev20.02.17ÅgeBPedersen 
8 Oppgraderingbassengmedvedlegg2016 
9 Invitasjon aksjetegning 14.10.16 
10 Møte bassengkomiteen 2015 
11 Søknad om støtte til opprusting og drift -Svømmebasseng -i senter for Nordlige folk 
12 Klagebehandling 
13 Årsmøte MUIL 
14 Oppsigelse bassengavtale 

 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord kommune setter ikke Manndalen basseng på prioriteringslisten for anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet 2019 

2. Kåfjord kommune registrerer Manndalen Basseng AS i Kulturdepartementets 
anleggsregister 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Av brev/ søknad, 27.09.2018, fra daglig leder i Manndalen Basseng AS, Isak Fagerli, anmodes 
det at Kåfjord kommune setter bassenget i Manndalen på prioriteringslisten for anlegg for idrett 



og fysisk aktivitet 2019. Brevet presiserer at oppfordringen er gjeldende uavhengig om 
kommunen har penger til den kommunale andelen neste år, eller må ta det over flere år. Det 
anmodes også at Kåfjord kommune registrerer Manndalen Basseng AS i Kulturdepartementets 
anleggsregister.  
 
Bassenget i Manndalen har vært et tema og blitt drøftet mange ganger i kommunen, spesielt 
mellom 2003 og 2010, hvor bassengets forfatning og behov for rehabilitering var på 
dagsordenen flere ganger.  
Videre følger en oversikt over hva som har blitt drøftet, behandlet og vedtatt relatert til 
bassenget i Manndalen fra 2010-2018: 
 
2010-2011 
 

- Den 01.01.2011 opphørte avtalen om bassengdrift mellom Kåfjord kommune og Senter 
for Nordlige folk (SNF), etter at avtalen ble sagt opp av sistnevnte, juni 2010. Før 
budsjettbehandlingen i kommunestyret (KS) i 2010 og oppsigelsen trådte i kraft i 2011, 
ble videre drift drøftet internt i kommunen. Selv om kommunen stilte seg positiv til 
alternative driftsløsninger i samarbeid med øvrige aktører/ eiere (vedtak i KS 21/12/ 
2010, punkt 29), fant man det ikke økonomisk forsvarlig å påta seg drifts- og 
renoveringsansvaret. Den gang ble kommunal andel inkludert mva. for en opprusting av 
bassenget estimert til å utgjøre ca. 5 millioner kroner.  

- Saken ble behandlet på Manndalen ungdoms- og idrettslag (MUIL) sitt årsmøte i februar 
2011. I et brev tilsendt kommunen 03.03.2011 anmodet laget saken behandlet på nytt. 

- Klagen ble behandlet i Kåfjord Formannskap (f-sak 69/11) i november 2011 og 
konklusjonen ble som følger: Ut fra en totalvurdering hvor økonomihensyn dessverre 
veier tyngst, ser kommunen ikke mulighet til opprusting og drift av bassenget.  

 
2012-2013 
 

- I februar 2013 behandlet Kåfjord Formannskap: Søknad om støtte til opprusting og drift- 
Svømmebasseng- i senter for Nordlige folk, innsendt av Manndalen/ Skardalen og 
Nordnes grendeutvalg. I en foreslått finansieringsplan ønsket søker at kommunen skulle 
følgende: Gå inn med 25 % av en total kostnadsramme for renovering/ utbygging på 6,5 
millioner kroner, finansiere årlige driftskostnader på inntil 400 000,- kroner og gå inn på 
eiersiden.  

- Formannskapet vedtok å stille seg positiv til planen under følgende forutsetninger: 
Opprustningstiltakene måtte gjøres mer kostnadseffektive og den kommunale 
driftsstøtten måtte ikke overskride 250 000,- kroner per år.  

 
2014-2015 
 

- 15.12.14 behandlet Kåfjord KS rehabilitering av svømmebassenget i Manndalen i 
forbindelse med budsjettet for 2015. Kommunen stilte seg positiv til å legge til rette for 
rehabilitering og drift, men under den forutsetning at det ble etablert en egen 
driftsorganisasjon for basseng i Manndalen. Fristen for etablering ble 15.02.2015.  

- 12.06.2015 ble det avholdt møte i bassengkomiteen for Manndalen Basseng u/s med to 
styremedlemmer samt leder tilstede. På møtet ble det lagt frem at Kåfjord kommune 
hadde avsatt 3,7 millioner kroner (lånemidler) til rehabilitering av bassenget, men at kun 
hovedeier av bassenget kunne bruke lånemidler til slike formål. Sammen med 
Manndalen/ Skardalen Grendelag og MUIL ble Kåfjord kommune vedtatt foreslått som 
aksjeeier.  



- 10.09.2015 ble det holdt møte i bassengkomiteen for Manndalen Basseng u/s hvor 
aktuelle aksjeeiere, navn og vedtekter, samt stiftelsesdokument for bassengdrift ble 
drøftet. 

- Ved budsjettforhandlingene i desember 2015 vedtok Kåfjord kommune at de ikke ville 
prioritere 3,7 millioner kroner til rehabilitering av bassenget, men gi pengene i støtte til 
kultursal i SNF.  

 
2016-2017 
 

- I et brev datert 12.09.2016 fra Åge B. Pedersen, ble MUIL, SNF og Kåfjord Kommune 
invitert til stiftelsesmøte for Manndalen Basseng AS 14.10.2016. Vedlagt invitasjonen lå 
vedtekter for selskapet og foreslått stiftelsesdokument. I sistnevnte stod Kåfjord 
kommune oppført som tegnet for 201 aksjer à 100,- kroner. Grunnet mangel på 
kostnadsoverslag for drift og rehabilitering, ble det vedtatt at nytt stiftelsesmøte måtte 
foreligge.  

- 8.11.2016 kom en ny -senere antydet uformell- henvendelse til kommunen fra Åge B. 
Pedersen med invitasjon til nytt stiftelsesmøte 30.11.2016. Avsender anmodet derfor 
ordfører og varaordfører i e-post samme dag som nytt stiftelsesmøte fant sted å fremme 
sak om eventuell aksjetegning. Kommunen ble også anmodet å tegne aksjer for 10-
20 000,- kroner. Det ble opplyst at det på stiftelsesmøte samme dag var det tegnet aksjer 
for 23 00,- kroner. Vedlagt henvendelsen av 8.11.2016 lå et kostnadsestimat for 
utbedring av bassenget fra 2014 av AR-Ing AS. Med en nøyaktighet på +/- 30% ble 
kostnadsanslaget kroner 3 500 000,- ekskludert mva. Denne kostnadsrammen ble senere 
i et brev av 20.02.2017 fra Åge B. Pedersen påpekt å være for liten i forhold til 
oppdaterte priser og et påslag på 30% måtte beregnes. Også vedlagt var estimerte 
driftsutgifter for 3 og 4 måneder basert på gjennomsnitt i driftsutgifter for Ája samisk 
senter og SNF.   

- 21.02.2017 var saken Invitasjon til aksjetegning- Manndalen Basseng A/S oppe til 
behandling i KS. Utsettelsesforslaget inkludert forslag om møte med Manndalen 
Basseng AS og ledelsen i SNF, falt. Kåfjord kommune deltok ikke i aksjetegningen, men 
vedtok å støtte SNF sine planer for underetasjen i et kultur-næringsutviklingsperspektiv.  

- Høsten 2017 ble aksjeselskapet Manndalen Basseng AS godkjent i 
Brønnøysundregisteret med følgende aksjeeiere: Kamm/ Grendeutvalget i Manndalen/ 
Skardalen/ Nordnes, Chaput Siida, Blomstereng Landbruk & Maskin, MUIL, Nordtroms 
Storlag av Astma og allergiforbund. Aksjekapitalen ble da opplyst å være 69.500,- 
kroner.  

 
2018 
 

- Vedlagt brev/ søknad fra Isak Fagerli av september 2018, lå kostnadsberegninger for 
renovering av svømmehall og garderober i SNF. Utredningen er gjort av AR-Ing AS og 
er en oppdatering av tidligere rapporter fra 2009 og 2015. Kostnadsoverslaget er med en 
nøyaktighet på +/- 20% beregnet til 6 750 000,- kroner ekskludert mva (totalt 
8 437 500,- kroner). I forslaget til finansiering er Kåfjord kommune satt til å dekke 
2 812 500,- kroner. Driftskostnadene for henholdsvis 3 og 4 måneder er estimert til 
kroner 160 050,- og 213 400,-, hvilket er satt til å bli dekt av inntekter fra leie av 
bassenget til Kåfjord kommune, samt andre mulige leietakere.  

 

Vurdering 
Manndalen basseng ble bygd i 1983 og trenger renovering dersom det skal benyttes i fremtiden. 
I 2003 søkte Ája samisk senter om dekning av kommunal garanti og midler til rehabilitering av 



svømmebassenget. Vedlagt lå en tilstandsanalyse fra 2000 av Noteby AS som viste at anlegget 
ikke tilfredsstilte forskriftene for badeanlegg/ basseng på flere områder. Søker pekte på år med 
mangelfullt vedlikehold grunnet trange økonomiske forhold, fravær av tilrettelegging for 
funksjonshemmede og mangel på sikkerhetsutstyr, som årsak til behovet for totalrenovering den 
gang. Søknaden varslet også at man snarlig ville bli nødt å gjøre noe med Manndalen basseng 
om man skulle unngå å være nødt til å stenge anlegget. I daværende avtale mellom kommunen 
og Ája samisk senter stod det at den kommunale støtten skulle dekke renovering og vedlikehold.  
 
Tilstanden på bassenget i Manndalen har i lang tid blitt forverret. Da bassenget var i drift 
manglet det midler til nødvendig renovering og vedlikehold som førte til forverring av 
bassengets forfatning. I AR-Ing AS sin tilstandsanalyse fra 2009 vurderte man endringer i 
forhold registrert i 2000. I 2000 ble det totale skadeomfanget vurdert til å være omfattende. 
Samtlige forhold var blitt av verre omfang fra 2000 til 2009 og behovet for tiltak var mer 
påkrevd. I etterkant av oppsigelsen i 2011 av bassengdriftsavtalen mellom kommunen og SNF, 
har bassenget ikke vært i drift. Dette bærer AR-Ing AS sin siste tilstandsanalyse fra 2017 preg 
av, da flere av skadene påvist i 2000 har fått utvikle seg over flere år og blitt verre. Tiltak som 
må iverksettes dersom bassenget igjen skal driftes, omfatter:  
 

 Tilpasning til funksjonshemmede (universell utforming) 
 Generell oppussing/ utbedring av skader i svømmehall 
 Tilleggsisolering og gjenoppbygging av vinduer 
 Nye tekniske anlegg (vannbehandling og kontroll) 
 Nytt ventilasjonsanlegg for bassengavdelingen.  

 
Fra politisk hold har det vært positiv vilje til å tilrettelegge for rehabilitering og drift av 
bassenget, men under forutsetning at det ble etablert egen driftsorganisasjon for basseng i 
Manndalen.  
 
Da aksjeselskapet Manndalen Basseng AS senere ble godkjent i Brønnøysundregisteret med 
formål om å drifte og vedlikeholde bassenget, hadde kommunen mange måneder i forveien 
vedtatt å stille seg positiv til SNF sine ønsker for arealene til disposisjon. Slik situasjonen er i 
dag dekkes ikke SNF sitt behov for næringsvirksomhet på senteret. Kommunen har tidligere 
presisert viktigheten av å støtte opp om nye næringsetableringer som måtte komme grunnet mer 
romkapasitet på SNF. 
 
SNF og Kåfjord kommune var i 2010 enige om at det verken var forsvarlig å fortsette driften 
uten full opprusting, eller formålstjenlig for SNF å drive bassengdrift. I 2015 konkluderte MUIL 
og SNF i en felles uttalelse om bassengdrift i Manndalen at det ikke var hensiktsmessig å 
planlegge videre bassengdrift i SNF ettersom svømmetilbudet i Birtavarre var tilfredsstillende 
og kostnadene for store. Dette ligger til grunn for SNF sine planer for næringsvirksomhet i 
lokalene. 
 
Det er ingen tvil om at basseng-saken har skapt -og skaper, mye engasjement i kommunen. Brev 
og søknader fra foreldregrupper/ FAU ved Manndalen skole, MUIL, Grendeutvalget, rektor og 
enkeltpersoner vitner om dette.  
I Birtavarre finnes et basseng som kan benyttes til undervisning og svømming for både barn og 
voksne. I tillegg er man i gang med en prosess om å søke på spillemidler til bassenget i Olderdalen 
(viser til vedtak i KS desember 2017). Kommunen har derfor ved tidligere saksbehandling sagt at 
man ikke ser nødvendigheten av å bidra til å gjenåpne bassenget i Manndalen.   
 



Manndalen Basseng AS har bedt om at Kåfjord kommune setter bassenget på prioriteringslisten for 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019. For å komme inn på den prioriterte listen for anlegg i 
Kåfjord kommune må forslaget gjennom en kommunal planprosess.  
 
Anlegget må også være vedtatt i kommunal plan som omhandler idrett og/ eller fysisk aktivitet for å 
kunne søke om spillemidler. Det må foreligge en ny idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning da den 
tidligere godkjenningen gikk ut i 2011.  
 
For å søke på spillemidler må anlegget være registrert i anleggsregisteret. Dette er noe kommunen 
gjør. Kommunen kan være behjelpelig med å registrere anlegget i anleggsregisteret, men dette er 
ingen forutsetning for at anlegget vil få tildelt spillemidler.  
 
Kåfjord kommune har i tidligere saksbehandlinger prioritert å støtte kulturnæringer i NFS. Det har 
ikke skjedd endringer som tilsier at man skal prioritere annerledes nå.  
 
Saken legges frem til vurdering i kommunestyret. 
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Rådmannen 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Manndalen Basseng AS 
v/ Åge B. Pedersen 
9144  SAMUELSBERG 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/604-14 D23 06.03.2017 

 

SÆRUTSKRIFT: Invitasjon til aksjetegning - Manndalen Basseng as 

Vedlagt følger vedtaket i deres sak, som ble behandlet i kommunestyret 21.02.17. 
 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Intern kopi: 
Svein Oddvar Leiros  
Einar Pedersen  
Gerd Steinnes Nilsen  
Gunn Andersen  
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/604/ 14 
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Arkivsaksnr.: 2015/604 -10 

Arkiv: D23 

Saksbehandler:  Gerd Steinnes Nilsen 

Dato:                 07.12.2016 

 
 

Særutskrift 
 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/17 Kåfjord kommunestyre 21.02.2017 

 

Invitasjon til aksjetegning - Manndalen Basseng as 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Basseng i Manndalen - invitasjon til aksjetegning 
2 Oppgradering av basseng, herunder 

stiftelsesprotokoll og vedtekter 
3 Tilstandsanalyse 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 21.02.2017  

Behandling: 
Gerd S. Nilsen AP erklærte seg inhabil etter Forvaltningslovens § 6 og fratrådte møtet. 
Kommunestyret erklærte Gerd S. Nilsen inhabil. 
 
Hermund Dalvik AP kom med følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til etter at kommunen har hatt møte med styret i Manndalen Basseng AS og 
ledelsen i Senter for Nordlige folk for avklaring av saken. Oppvekstleder bør delta på møtet. 
Votering av utsettelsesforslag: 
5 stemte for utsettelsesforslaget, mens 10 stemte i mot, utsettelsesforslaget falt. 
 
Ordfører Svein Leiros kom med følgende forslag fra samarbeidsgruppa SP/KRF/MDG/MSNBL: 
1. Kåfjord Kommune deltar ikke i aksjetegning ved Manndalen basseng AS 
2. Kåfjord kommune er positiv til planene som Senter for nordlige folk har med underetasjen i et 
kultur-næringsutvikling perspektiv. 
 
Votering:  
Forslaget fra samarbeidsgruppa ble vedtatt med 10 stemmer, 5 stemte i mot. 
 
Gerd S. Nilsen tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
1. Kåfjord Kommune deltar ikke i aksjetegning ved Manndalen basseng AS 
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2. Kåfjord kommune er positiv til planene som Senter for nordlige folk har med underetasjen i et 
kultur-næringsutvikling perspektiv. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kåfjord kommune deltar ikke i aksjetegning ved Manndalen basseng as. 

 
 

Saksopplysninger: 
Manndalen basseng as har i brev av 8.11.16 og i e-post av 30. november bedt om at Kåfjord 
kommunestyre behandler sak om eventuell aksjetegning i selskapet. 
Det anmodes om å tegne aksjer, pålydende beløp mellom kr 10.000,- og kr 20.000,-. 
Aksjeverdien er på kr 100,- per aksje. 
 
I henhold til invitasjonen vises det til en foreløpig aksjetegning for kr 23.000,-. 
Selskapets aksjekapital er satt til kr 30.000,-. 
For Manndalen basseng as påpekes viktigheten av å være en juridisk enhet overfor offentlige 
instanser. 
 
Interimstyre i Manndalen basseng as inviterte til et stiftingsmøte for påtegning av aksjer den 10. 
oktober 2016.  Fra Kåfjord kommune var varaordfører Ludvig Rognli til stede. 
Representanter for øvrig var MUIL, Manndalen grendelag, foreldregruppa v/Manndalen skole og 
Interimstyret.  
Stiftelsesdokument foreligger, men er ikke underskrevet av noen av partene. 
 
Vedtektene for Manndalen basseng as er lagt ved.  
Selskapets virksomhet er å få bassenget rehabilitert og i drift med tilhørende rom og fasiliteter, 
samt at det kan brukes til trim og idrettsformål. 
 
AR-ING AS har den 23. oktober 2014 gitt et kostnadsestimat for en minimumsstandard på 
bassenget til kr 3.5 mill. I prisoverslaget er gitt et nøkternt anslag til prosjektering med videre. 
Nøyaktighet på dette er beregnet til +/-30%. 
Forhåndsgodkjenning er gitt av Kulturdepartementet i 2009. Tilstandsanalysen fra AR-ING AS 
er fra samme år. 

Vurdering: 
Manndalen basseng as v/styret har bedt om at rehabilitering av bassenget tas med i forbindelse 
med spillemiddelsøknadene for 2017. 
 
I henhold til kriteriene har søknaden vesentlige mangler for å oppfylle kravene til å være en 
godkjent spillemiddelsøknad.  
Tilstandsanalysen fra 2009 er for gammel i henhold til dagens krav. Dette er sjekket ut med 
Troms fylkeskommune. Denne rapporten skal ligge til grunn for Kulturdepartementets 
godkjenning. Tidligere godkjenning gikk ut i 2011.  
Finansiering og drift av bassenget er ikke avklart.  
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Kåfjord kommune vedtok ved budsjettbehandlingen i 2015 at de ikke ville gå inn for en 
rehabilitering av bassenget ved å legge inn kr 3.3 mill. De prioriterte i stedet å gi kommunal 
støtte/garanti til Kultursal i Senter for Nordlige folk. 
 
Kåfjord kommune vet at Senter for Nordlige folk har vært interessert i å benytte lokalene hvor 
bassenget er anlagt til andre formål, og som vil være med å dekke deres behov for mer 
næringsvirksomhet på Senteret. De har derfor ikke ønsket å tegne aksjer i selskapet.  
Manndalen ungdoms- og idrettslag ønsker heller ikke å tegne aksjer i selskapet. 
 
I Kåfjord kommune finnes det basseng som kan benyttes til undervisning og svømming for både 
barn og voksne. Derfor ser ikke kommunen nødvendigheten av å bidra til å gjenåpne bassenget.  
Kommunen ønsker å støtte opp om nye næringsetableringer som måtte komme på grunn av mer 
romkapasitet i Senteret. 
 
Ved å tegne aksjer i selskapet, Manndalen basseng as, vil kommunen kunne forplikte seg til å få 
bassenget rehabilitert og i drift igjen, med de kostnader det vil medføre. 
På bakgrunn av dette takker kommunen nei til invitasjonen. 
 



Manndalen Basseng as(sus) 

 

Kåfjord kommunestyre 

Rådmann 

Ordfører /varaordfører 

 

Manndalen Basseng as(sus) Oppgradering av basseng 

Viser til innsendt søknad om kommunal deltaking i aksjetegning samt søknad om tilskudd til 
oppgradering av bassenget i Manndalen 

Kostnadsramme er gjort av AR-ing Skjervøy den 23.10.2014 og er vedlagt søknaden av 8.11.2016. 

Det er gitt et påslag på 30 % i denne kostnadsramma for å være på dagens kostnader. 

Når det gjelder aksjetegning, så har følgende tegnet aksjer  pr 30.11.2016. 

Manndalen UIL aksjer for kr  7.500,- 

Grendeutvalget            for kr  5.000,- 

FAU skolen                    for kr 5.000,- + ev 3000 kr fra privat giver 

Samlet aksjekapital nå      kr 17.500 + ev 3000 kr 

Aksjekapitalbehov       kr 30.000,- 

Tegnet aksjekapital     kr 17.500,- + ev. kr 3000,- 

Manglende aksjekapital  kr 9.500,- + ev kr 3000,-, som det søkes at Kåfjord kommune 
tegner. 

Konklusjon: 

Både kostnadsberegning, finansiering og driftutgifter er innsendt den 8.11.2016 

Vi håper Kåfjord kommunestyre støtter Grendeutvalgets planer for basseng i Manndalen. 

9144 Samuelsberg den 20.02.2016 

Åge B. Pedersen 

Leder bassengkomiteen oppnevnt av Grendeutvalget 



Manndalen Basseng A/S (SUS)

9144 Samuelsberg

Aktuelle aks'eeiere r da s dato

Kåfjord kommune 9146 Olderdalen

Manndalen UIL

Manndalen/Nordnes/Skardalen Grendeutvalg

Manndalen Basseng A/S (SUS)- Oppgradering av basseng

Viser til følgende dokmenter:

1. Møte angående stiftelse av Manndalen Basseng den 14.10.2016

2. Protokoll fra styremøte i Manndalen Basseng as(sus)

3. Stifelsesdokument for Manndalen Basseng as (sus)

4. Vedtekter for Manndalen Basseng as(sus)

5. Kostnadsestimat for utbedring av Aja basseng av 23/10.2014 fra ARing Skjervøy

6. Nye regler for svømmeopplæring i skolen

7. Brev til Kåfjord kommune fra Manndalen skole ang. svømmopplæringa,23.1012

8. Driftskostnacler og driftskostnader Manndalen Basseng as(s

9. Lovdata om badeanlegg mv.

10. Forhåndsgodkjenning av prosjekt basseng i Manndalen fra Kirke og Kultrdep av 25.09.2009

11. Tilstandsanalyse vedr. renovering svømmehall og garderober fra ARing Skjervøy, datert

agust 20o9, samt tilstandsrapport fra Noteby fra 2002.

12. Brev til Kulturavdelingen i Kåfjord komme ang. prioritering av anlegg i Kåfjord, samt

kostnad og finansiering av oppgradering av basseng .

Kåfjord kommne tok oppsigelsen av avtalen om bassengdrift med Senter for Nordlige folk til

etterretning og bassengdrifta opphørte fra 1.01.2011. I tidligere avtaler mellom Kåfjord kommune

og driftere av bassenget framgikk det at avtalen måtte sies opp for å kunne starte opp drøftinger

om ny avtale. Dette antas også var meningen da Senter for Nordlige folk sa opp avtalen i juni 2010.

Det hadde vært fult mulig for partene å drøfte kortere driftstid pr år og dermed kunne kommunen

spart mye på de årlige driftmidler for bassenget.

I møtet med de inviterte aksjeeiere, der kommunen også deltok med varaordfører ble det drøftet

en drifttid pr år på 3 eller 4 måneder. I vedlegg 8 fremgår det en drifutgift pr måned på kr

48.500.Tallet kommer frem ut fra gjennomsnitt driftutgifter i regnskaper for Aja og Senter for

Nordlige folk. Dette vil si at en driftstid på år på 3 mnd vil koste kr 145.500. 4 mnd drift vil koste kr

194.000.



Det regnes med at selv 3 mnd drifttid pr år vil være nok til å oppfylle den nye loven om

svømmeopplæring. Barneskolen og barnehagen vil da kunne få svømmeopplæring opptil 2

ganger pr uke i 3 mnd , til sammen 24 ganger mot nå 8 ganger. Svømmeopplæringen vil

kunne foregå på vinteren og annen gymundervisning på høsten og våren.

I tillegg vil det være mulig å gi svømmetrening på ettermiddagen for elevene på skolen og

barnehagen og øvrig befolkning.

Det vil også være mulig å leie bassenget utover vanlig drifttid. Dette vil bli tatt opp med for

eksempel. LHL, Asma- og alergi, Riddu Riddu, Muil mf.

1 og med at bassenget vil være stengt for svømmeopplæring 8 eller 9 mnd pr år, så vil

bassengavdelingen kunne brukes til andre formål som utstillinger, film, salg, messer,

undervisning m.v..

Vi håper at aktuelle aksjeeiere er fornøyd med utredningen i dette
dokumentet og inviterer derfor til n t stiftelsesmøte onsda den 30.

november 2016 kl 1400 å Senter for Nordli e folk.

Vennligst gi tilbakemelding dersom mer informasjon er ønskelig.Kan

fremlegges på stiftelsmøtet.

Vi håper også at Kåfjord kommune vil prioritere oppgradering av basseng i
Manndalen for årene 2017-2018, og at kommunen tar med driftstgifter for

bassenget fra og med 2018.

9144 Samuelsberg den 8.11.2016
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Åge Pedersen Vatne Medlemmer Interimstyre: Ann Evy Løkvoll Isak Fagerli

Leder interimstyre )



Møtested:
Senter for Nordlige folk 14.10.16 kl 14:00

Referat Stiftelsesmøte Manndalen basseng drift AS
Tilstede:
For Kåfiord Kommune- Ludvig Rognli
For Muil og Manndalen grendelag: Irene Pedersen
For foreldregruppe manndalen skole: Tor Nilsen
Interirn styre manndalen basseng: Åge B Pedersen, Ann E Løkvoll, Isak Fagerli

Tor Nilsen orienterer om utfordringer skolen står over for.
-Skolen klarer ikke kravene i læreplan for svømming pga manlgende tilgang på basseng.
Dagens løsning med bruk av basseng i Birtavarre er ikke tilfredstillende, da det ikke er
kapasitet nok i dette bassenget. Skolen får ikke nok timer tilgjengelig i bassenget.
-Fra 2016 er kompetansekravene i svømming ytterligere innskjerpet.

Styret i Manndalen Basseng infoimerer:

-Estimerte driftskostnader for basseng med 3 måneders drift er 300 000kr pr år. Dette er
basert på tidligere driftskostnader.
-Aja er ikke interesert i å gå inn med midler i driften.

-Muil og Grendeutvalget må ha en utredning på den totale kostnaden ved rehabilitering og drift av
bassenget før de kan gå videre.

-Ann Evy vil frembringe en mer detaljert redgjørelse på dagens situasjon og mangler ved svømme
undervisningen i skolen.

-Styret må kontakte andre aktuelle lag og foreninger som kan være aktuelle til å leie bassenget.
astma og allergi etc.

-Grendeutvalget går inn for en videre utredning av kostnader ved drift og renovering av bassenget.
Interimstyret jobber videre med et kostnadsoverslag.

-Transportkostnader med dagens ordning hvor elever busses til annet basseng må utredes. Dette er
en kostnad som kan legges direkte inn i basseng driften.

-En svømmegruppe har vært opprettet i regi av Muil, men denne ble lagt ned etter kort tid pga
manglende tilgang på basseng tross stor oppslutning rundt tiltaket.

-Helårsdrift av lokalet. Hva med å kunne bruke lokalet til andre formål utenom basseng sesong.
Bassenget kan dekkes til med bruk av «falsk» gulv, å lokalet kan da brukes til andre ting, som
utstillinger, teater etc. Godt innspill i møtet.

-Det må innkalles til nytt stiftelses møte. Kostnadsoverslag må foreligge å være presentert for de
aktuelle parter til behandling i deres styrer før nytt stiftelses møte avholdes.

Møtet hevet kl 14:45



Protokoll fra styremøte i Manndalen 13asseng AS

Dato:  Tirsdag, b6-09.2016

Sted: Manndalen

Til stede:
Åge  B. Pedersen
Ann Evy Løkvoll
Isak Fagerli

Forfall: Ingen

Dagsorden:

1. Godkjennelse av dagsorden og innkalling

Ingen av styremedlemmene hadde merknader til innkallingen eller dagsorden.

2. Om styret kan treffe beslutninger

Alle styremediemmene var tilstede I møtet. Styret var således beslutningsdyktig.

3. Fravalg av revisjon.

Styret besluttet enstemmig å fravelge revisjon av årsregnskapet.

(0,
Manndalen, N.09.2016

Åge B. Pedersen

0
nn vy økvoll

Isak Fagerli



STIFTELSESDOKUMENT
FOR

MANNDALEN BASSENG AS

STIFTERE /  AKSJETEGNING
Den 14.10.2016 besluttet følgende stiftere å stifte aksjeselskapet Manndalen Basseng AS:

Mandalen Ungdoms og Idrettslag (organisasjonsnr.: 971404485)
, 9144 SAMUELSBERG
som tegnet seg for 1 aksjer. (Aksjenr. 100)

Davvi Albmogiid Guovddås Os /  Senter (organisasjonsnr.: 994331795)
, 9144 SAMUELSBERG
som tegnet seg for 101 aksjer. (Aksjenr. 200)

Kåfjord Kommune Gaivuona Suohkan(organisasjonsnr.: 940363586)
øvervegen 2, 9146 OLDERDALEN
som tegnet seg for 201 aksjer. (Aksjenr. 300)

AKSJEKAPITALEN
Selskapets aksjekapital ble tegnet med kr 30 000,00. Det ble tegnet 300 aksjer pålydende kr
100,00.

Hele aksjekapitalen skal innbetales innen 31.10.2016. Stifterne skal ikke kunne overdra
tegningsretter eller aksjer som ikke er fullt innbetalt uten samtykke fra styret.

STIFTELSESUTGIFTER
Selskapet skal dekke utgiftene til stiftelsen av selskapets aksjekapital. Stiftelsesutgiftene utgjør:

Registreringsgebyr til Foretaksregisteret
Konsulent og andre honorarer

Sum stiftelsesutgifter: kr 15 666

BETALING FOR AKSJER
Det betales kr 100,00 pr. aksje.

VEDTEKTER
Stifterne fastsatte vedtektene for Manndalen Basseng AS. Vedtektene følger vedlagt og er å

AAge pedersen

kr 5 666
kr 10 000



anse som en del av stiftelsesdokumentet.

STYRE
Selskapets styre skal være:
Åge B. Pedersen, styrets leder
Ann Evy Løkvoll
Isak Fagerli

FULLMAKT
Selskapet kan fravelge revisjon av årsregnskapet, og styret gis fullmakt til å gjennomføre
fravalg.

UNDERSKRIFTER
Undertegnede erklærer med sine underskrifter Manndalen Basseng AS som stiftet.

Manndalen, 14.10.2016

for Mandalen Ungdoms og Idrettslag

gild-Guovddås-Gs-f-Senter

for Kåfjord Kommune Gaivuona Suohkan

2(3)



VEDTEKTER
FOR

MANNDALEN BASSENG AS

1. SELSKAPETS FORETAKSNAVN
Selskapets foretaksnavn er Manndalen Basseng AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke
registreres i Verdipapirsentralen.

2. FORREtNINGSKONTOR
Selskapet forretningskontor er i Kåfjord kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET
Selskapets virksomhet er:
Drift av svømmebasseng med tilhørende rom og fasiliteter, samt deltagelse i selskaper med
trim og idrettsformål.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
Selskapets aksjekapital er kr 30 000, fordelt på 300 aksjer pålydende kr 100,00.

5. STYRET
Seiskapets styre skal ha fra 1 til 5 styremediemmer.

6. ANDRE BESTEMMELSER
For øvrig gjelder bestemmelsene i aksjeloven.

AAge pedersen

Mannda len, 14.10.2016



A , „)

Rådgivenzie ingeniør og taksering

Bassengkomiteen
v/Tor Edmund Mo
torsemail@yahoo.no
ordforer@kafjord.kommune.no

Deres ref:

Prosjekt: Renovering av Aja basseng

Kostnadsestimat for utbedring av Aja basseng

Kostnadsanslaget har en nøyaktighet på +/-30 %.

Vår ref: 964 Dato: 23. oktober 2014

Vi viser til avtale, og har beregnet utbedringskostnader for bassenget ut fra en
minimumsstandard til  kr 3.500.000 - eks. mva.

Vi har da beregnet at det bygges nye handikap-we i henhold til vedlagte skisse datert 27/2-14.
For øvrig er skissen ikke helt i tråd med det endelige kostnadsestirnatet da vi ikke har medtatt
andre bygningsmessige endringer i planløsning, med unntak av at alle dører skiftes ut med nye, 1
m brede dører.
Pris på renseanlegg er vanskelig å beregne, og vi må ta forbehold om at vårt prisanslag på kr
500.000,- eks. mva. for utskifting av dette holder.
For øvrig har vi medtatt tilpassing av el-anlegg og ventilasjonsanlegg, stripping og nødvendig
riving av vegger, platekledning og oppføring av nye vegger, nytt sanitærutstyr, nytt flisbelegg på
gulv og, vegger, og betongrenovering av bassenget. Dessuten har vi medtatt gjenlegging av
vinduer, utvendig isolasjon og kledning/puss.
Vi har medtatt et nøkternt anslag til riggkostnader, uforutsette kostnader og prosjektering.

Vi må presisere at det må innhentes tilbud på arbeidene for å få en korrekt pris.

Med hilsen

Roald Sebergsen Anne Henriksen

Besoksadresse: Strandveien 72, 2.etg. Postadresse: Postboks 112, 9189 SKJERVØY
Mobil: 95 80 34 51 E-post: firmapost@ar-ing.no Foretalcsnummer: 953 499 290 MVA

1



Svomming  i skolen

«Fra hosten innfores en ferdighetsprove i svoinming for elever på forste til fjerde trinn i

barneskolen. — Vi legger nå freni flere tiltak for å gi de yngste elevene bedre

svonnneopplcering„sier kunnskapsminister Torbjorn Roe Isaksen»  vw.re 'erinGen.no).

Ferdighetsproven er frivillig dette skoleåret, men blir obligatorisk på alle skoler fra neste år.

I motsetning til tidligere, da mange skoler kun forholdt seg til kompetansemålene etter 4.

årstrinn, kan man ikke lengre utsette eller samle opp svømmingen til f.eks. 4. klasse.

Det har blitt etablert tilskuddsordninger som kommuner kan søke om midler fra, slik at

minoritetselever og andre elever som ikke kan svømme eller har hatt svømmeopplæring får

dette. I tillegg kan kommuner søke om tilskudd til barnehauebarn mellom 4 og 6 år

(www.reg'eringen.no).

Hva sier læreplanen?

Kompetansemål e. 4 årstrinn: Elevene skal kunne leke og utføre grunnleggende øvelser med

vanntilvenning som å dykke, flyte, gli, skape fremdrift, hoppe uti og orientere seg i varm.

Elevene skal være svømmedyktige ved å falle uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen,

og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe og hvile i 3 minutter

(imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg

og ta seg opp på land. Elevene skal kunne ferdes trygt i, ved og på vann og gjøre greie for

farene, og tilkalle hjelp.

Kompetansemål e. 7. årstrinn: Elevene skal utføre grunnleggende teknikker i svømming på

magen, på ryggen, på siden, under varm, og kunne berge seg selv i vann. Elevene skal kunne

praktisere trygg ferdsel og gjøre risiko- og sikkerhetsvurderinger i, ved og på vann under

varierte forhold.

Kompetansernål e. 10. årstrinn: Elevene skal kunne utføre varierte og effektive

svømmeteknikker over og under varm. Elevene skal kunne svømme en lengre distanse basert

på egen målsetting. Elevene skal kunne forklare og utføre livberging i vann. (www.udir.no)



Flere instanser påpeker også viktigheten av svornmedyktighet

Nasjonalt senter for mat; helse og fysisk aktivitet sier følgende om kroppsøvingsfaget:

«Kroppsoving er det tredfe storste faget i norsk skole og skal medvirke til at elevene opplever

glede, mestring og inspirasjon til å være med i ulike aktiviteter og i aktivitet med andre.

Kroppsoving skal bidra til at barn og unge utvikler en positiv selvoppfatning og

identitetsfolelse, og gi eleveneffliske utfordringer og mot til å toye egne grenser.

Sentralt i faget står bevegelseslek, allsidig idrett, fair play, dans, svommedyktighet og

(www.mhfa.no)

Barneombudet har på sine nettsider spesifisert antall timer elevene bør ha med

svømmeundervisning:

«For lære svomme, bor du ha minst 40 timer svomming i trinn. Det betyr minst 10

svommetimer hvert Crtr. Dessverre er det mange skoler som ikke gir elevene nok

svommeundervisning»  (www.barneornbudet.no).

Vær oppmerksom på at barneombudet kun uttaler seg om å lære seg å svømme. Læreplanen

er atskillig mer omfattende oppover i trinnene.

I følge en artikkel fra www.m-k.no (21.06.13) viser en undersøkelse at 50% (over 30 000

elever) av 5. klassingene ikke kan svømme 200 meter. Hele 11% kan ikke svømme 25 meter.

I følge Svømmeforbundet viser til sammenligning tilsvarende undersøkelser i Danmark og

Sverige en svemmedyktighet på hele 80-90 prosent.

Videre i undersøkelsen kan man lese at de med best svømmedyktighet er de som lærte tidligst

å svømme og at man trenger tid for utvikle svømmedyktighet. Selv om mange barn lærer de

første svømmetakene av foreldrene, er likevel svømmeundervisningen på skolen den eneste

arena for å bli svffimnedyktig.

I tillegg ønsker de aller fieste elevene mer svømming på skolen. Det samsvarer med at 86% av

lærerne skulle ønske det ble satt av mer tid til svømmeopplæring.



Kåfjord kommune tilhører forvaltningsornrådet for samisk språk og følger da LK-06S.

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet samlet minstetimetall på 1.-7.årstrinn 5462 timer og 8.-

10.årstrinn 2622 timer. Sum 8084 timer. Fordelingen viser også hvor mange timer av hvert

fag elevene skal ha.

Kilder:



GAIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
Olmmåivåkki skuvla/Mannclalen skole

SÆRUTSKRIFT

av møtebok for FAU v/Manndalen skole 23.10.12 kl 1800.

SAK 20/12 DIVERSE SKRIV

Rett utskrift bekreftes:
Manndalen skole, 24.10.12

k
sfc)19p614 13qhdc.)

Unni Seppola Brøndbo

Poastaadr/postadresse: Telefuvdna/telefon: Telefaksa/Telefax: E-poasta/E-post:
9144 Samuelsberg 77719400 77716293

1) Bassengåpning.
Det er laget et skriv som har gått ut til lag og foreninger med oppfordring om å
gi en uttalelse. Pr. nå er bassenget i Birtavarre også stengt. Skolen avventer.

Uttalelse til arbeidsgruppa angående basseng i Manndalen.
FAU ved Manndalen skole støtter en gjenåpning av bassenget i Manndalen.
Det er viktig å ha tilgang til basseng for å kunne nå kompetansemålene når det
gjelder svømmeundervisning. Viktig med svømmedyktighet og sikkerhet ved
vann. Viktig for fritidstilbudene i bygda. Viktig for svømmeopplæringen som
kan begynne allerede i barnehagen.

manndalen.skole@kafjord.kommune.no



Manndalen Basseng as(sus)

Driftskostnader basseng

Årlig strømforbruk men driftstid på 9 mnd pr år kr 224000 Kwh.

Alternativ 3 mnd 4 mnd

Elektrisitet med ca 80 øre pr Kwh kr 42.900 kr 57.200

Driftbetjent kr 60.000 kr 80.000

Forsikring kr 12.000 kr 16.000

Admiregnskap kr 6.000 kr 8.000

Kommunale avgifter kr 9.000 kr 12.000

Vedlikehold kr 7.500 kr 10.000

Wemikaler renhold kr 9.000 kr 12.000

Sum kr 145.500 kr 194.000

Driftsinntekter basseng

Leie av basseng til Kåfjord kommune kr 130.000 kr 174.000

Muli leie til ulike alternative leietakere kr 15.000 kr 20.000

Sum kr 145.000 kr 194.000

Det forutsettes at leie til andre brukere som om mulig blir høyere enn budsjettert i sin helhet

prioriteres til vedlikehold, uforutsette hendelser som utskifting av utstyr m.v.
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Korttittel Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu

Kapitteloversikt:

Kapittel I. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 3)

Kapittel IL Alminnelige bestemmelser (§§ 4 - 6)

Kapittel III. Spesielle bestemmelser (§§ 7 - 10)

Kapittel IV. Driftsbestemmelser for bassengbad (§§ 11 - 18)

Kapittel V. Avsluttende bestemmelser (§§ 19 - 23)

Hjemmel:  Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 13. juni 1996 med hjemmel i lov 24. juni
2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 8 annet ledd og § 10 annet og flerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111, 17 des 2007 nr. 1537, 5 mars 2012 nr. 202.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 3.  Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-06-13-592?q=Forskri...

LOVDATA

§ 1.  Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre brukerne av badeanlegg, bassengbad og badstuer
tilfredsstillende helsernessige og hygieniske forhold, samt bidra til å hindre ulykker.

§ 2.  Virkeområde

Forskriften omfatter alle bassengbad, badeanlegg og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten.
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a) Badeanlegg: Bassengbad eller badstu, samt tilhørende anlegg som har en relevant funksjon i forhold
til virksomheten.

b) Bassengbad: Ethvert utendørs- og innendørs basseng med tilhørende tekniske anlegg og tilbehør som
er beregnet på bading, herunder svømmebasseng, vanarutsjebaner, plaske- og stupeanlegg,
fritidsbad, boblebad, avkjølingsbad, terapibad m.v.

c)Badstu: Adskilt rom, avlukke eller lignende som er innrettet i den hensikt å gi brukerne svettebad.

d) Desinfeksjon: Destruering av sykdomsfremkallende mikroorganismer som medfører eller kan
medføre helsefare for de badende.

e)Internkontroll: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes.
f)Internkontrollsystem: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktiviteter utøves i

samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være
beskrevet i administrative prosedyrer.

g) Instruks: Nedskrevne bestemmelser som er ment å skulle følges av dem de retter seg mot.

h)Renseanlegg: Den del av sirkulasjonssystemet der urenheter fjernes fra vannet, vannet tilsettes
desinfeksjonsmiddel og vannkvaliteten eventuelt justeres med hensyn til surhetsgrad, korrosivitet o.l.

i)Sanitæranlegg: Toaletter, dusjanlegg o.l. samt tilhørende funksjoner som er tilknyttet badeanlegget.

j)Sirkulasjonsmengde: Den mengde vann som skiftes ut pr. tidsenhet (f.eks. time) pr. badende i
bassengbadet.

k)Sirkulasjonssystemet: Det samlede system av bassenger, rørledninger, bunn- og undervannsavløp,
overløpsrenner, kanaler, utjevningsbassenger og renseanlegg, hvor vannet sirkulerer eller kan
sirkulere.

Kapittel Il. Alminnelige bestemmelser

§ 4.  Ansvar. Internkontroll

De som eier eller driver badeanlegg har ansvar for å påse at bestemmelsene gitt i eller i medhold av
denne forskrift overholdes.

Eier av badeanlegg skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

Internkontrollsystemet skal sikre at badeanlegget planlegges, etableres og drives slik at forskriftens
bestemmelser oppfylles.

§  5. Opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene

Den som eier eller driver badeanlegg plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at
tilsynsmyndighetene skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift.

Den som eier eller driver badeanlegg skal av eget tiltak gi relevante opplysninger til
tilsynsmyndighetene om uforutsette forhold ved virksomheten og anlegget som kan medføre helsemessig
risiko.

§  6.  Meldingsplikt og dokumentasjon

Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for kommunen
melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for
brukerne ved driften av badeanlegget.

For boblebad skal melding blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utfonning og
driftsbetingelser, herunder modell/type, i henhold til § 18.

Meldingen skal forelegges medisinsk-faglig rådgiver til uttalelse.

0 Endret ved forskrift 17 des 2007 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2008).

Kapittel III. Spesielle bestemmelser
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0 Endret ved forskrift 17 des 2007 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2008).

§ 7.  Krav til badeanlegg og omkringliggende arealer

Badeanlegg skal være utformet slik at hensynet til helse, hygiene og sikkerhet, herunder forebygging
av ulykker, til enhver tid ivaretas.

Det skal være driftsrutiner som sikrer hygienisk tilfredsstillende renhold i badeanlegget. Badeanlegget
skal ha:

a) forsvarlig innemiljø.
b) sklisikkert golv og underlag rundt bassengbad og på de deler av bassengbunnflaten der vanndybden

er liten.
c) et tilstrekkelig areal rundt bassengbad som er utformet slik at livredning kan gjennomføres uten

hindring.
d) tilstrekkelig og hensiktmessig sikkerhetsutstyr.

e) tilfredsstillende belysning under bruk.
f) forsvarlig merking av fall i bassengdybden.
g) golv og underlag med en utforming som sikrer oppsamling eller bortledning av vann, og hindrer

væske i å renne tilbake til bassengbadet/sirkulasjonssystemet.

I badstu skal badstuovner være skjermet og temperaturfølere/termostater fungere, slik at brannskader
unngås.

Materialene i alle komponenter og flater som er i kontakt med vannet skal være korrosjonsbestandige
og tilpasset vannkvaliteten. De skal ha en tilstrekkelig tett og glatt overflate, slik at vann eller
rnikroorganismer ikke skal kunne trenge inn i materialet. Materialer i kontakt med vann skal ikke kunne
avgi helseskadelige stoffer til vannet eller medvirke til at vannet blir helseskadelig.

§ 8.  Sanitæranlegg ved badeanlegg

Badeanlegg skal ha tilknyttet et tilfredsstillende antall omkledningsrom, dusjer og toaletter med
håndvask, dimensjonert i forhold til anleggets besøkskapasitet.

Det skal være tilstrekkelig varmtvann for dusjing og rengjøring.

Dusjer skal være plassert slik at besøkende passerer disse før adkornst til badeanlegget. Toalettrom
skal være plassert slik at det er lett tilgang fra badeanlegget.

Den som eier og driver badeanlegg skal ha rutiner for renhold og desinfeksjon for å sikre at dusjanlegg
og sanitæranlegg er helsemessig tilfredsstillende. Blant annet skal vekst og spredning av Legionella
forebygges.

§  9.  Opplæring og oppsikt med personsikkerhet

Den som eier eller driver badeanlegg plikter å påse at både personellet som holder oppsikt med
personsikkerheten i anlegget og personellet som gjennomfører den praktiske drift av sirkulasjonssystemet,
er gitt tilfredsstillende opplæring.

Det skal være driftsrutiner for tilfredsstillende oppsikt med personsikkerheten i badeanlegget.

§  10.  Instrukser til brukere

I badeanlegg skal det være lett synlig oppslag om hvilke instrukser som skal følges av brukere.

Kapittel IV. Driftsbestemmelser for bassengbad

§  11.  Sirkulasjonssystem

Ethvert bassengbad skal ha sirkulasjonssystem som sikrer hygienisk tilfredsstillende forhold og
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driftsrutiner som sikrer forsvarlig drift av sirkulasjonssystemet.

For ethvert bassengbad skal sirkulasjonsmengde og sirkulasjonstid beregnes i forhold til antall
badende pr. time og bassengbadets utforming. Alle innretninger og tekniske anlegg skal være tilpasset
bruksfrekvensen, bassengbadets størrelse og bruk.

Ethvert sirkulasjonssystem skal ha renseanlegg med filtersystem. Det enkelte basseng skal ha
sirkulasjonssystem med egen doseringsinnretning for desinfeksjonsmiddel tilpasset det enkelte bassengs
behov. Alle kjemikalier som benyttes i renseprosessen, skal doseres ved hjelp av fungerende
doseringsinnretning. Det skal sikres en forsvarlig dosering av kjemikalier.

Vannet skal kontinuerlig sirkuleres gjennom hele sirkulasjonssystemet, uten at det noe sted i
sirkulasjonssysternet skal kunne oppstå bakevjer eller lignende, hvor det samles vann som ikke effektivt
tar del i sirkulasjonen.

Renset vann skal blandes hurtig og jevnt inn i det totale vannvolum i bassenget slik at nytt
desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig over alt.

Det skal finnes måleinnretning for å registrere sirkulasjonsmengden.

§  12.  Overlopsrenner

Ethvert bassengbad skal ha overløpsrenner, som skal sikre sirkulasjonssystemets funksjon, forsvarlig
renhold og de badendes sikkerhet. Rennene skal ha tilstrekkelig volum til å ta opp den største
momentbelastning i bassenget, og sikre at vann aldri kan renne tilbake til bassenget fra rennene.

Bassengbad bygget før denne forskrift trer i kraft, unntas fra kravet om overløpsrenner inntil
ombygging likevel skal finne sted.

§  13.  Bunnavlop

Ethvert bassengbad skal ha bunnavløp som skal fungere slik at bassenget og sirkulasjonssystemet kan
tømmes fullstendig. Avløp under vann skal fungere slik at det ikke er fare for at noen kan bli sugd fast.

§  14.  Utjevningsnwlighet

Ethvert bassengbad skal ha utjevningsmuligheter i sirkulasjonssystemet som skal sikre
sirkulasjonssystemets funksjon og drift, samt en jevn vannstand i bassenget ved varierende badebelastning.
Irmretningen for sirkulasjonssystemets utjevning skal fungere slik at renhold kan utføres tilfredsstillende,
og slik at slam kan flernes enkelt.

§  15.  Desinfeksjon

Ethvert bassengbad skal til enhver tid og på ethvert sted i sirkulasjonssysternet ha vann som
inneholder tilstrekkelig mengde desinfeksjonsmiddel til å drepe helseskadelige mikroorganismer, samt
forhindre vekst av organismer som i spesielle situasjoner kan gi sykdom hos mennesker.

Desinfeksjonsmiddel skal tilsettes kontinuerlig og etter behov.

Ved desinfeksjon av vannet med klor (hypokloritt) skal følgende krav være oppfylt:

Bestemmelsen er ikke til hinder for sjokklorering.

Vanntemperatur Vannets laveste innhold Sum av fritt og bundet

av fritt klor*  klor, maksimalverdi**
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måles ved utløpet av bassenget for filtrering og for tilsats av nytt desinfeksjonsmiddel, jfr § 17.

** innboldet av bundne klorforbindelser må aldri overstige 50% av den målte verdien av fritt Idor. Verdien av bundet

klor bør være så lav som mulig og må ikke overstige 0,5 mg Cl/1.

§  16.  Vannkvalitet

Vannet i bassengbad skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og
innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet.

Vannet skal tilfredsstille følgende krav:

Parameter Laveste tillatte Hoyeste tillatte
verdi verdi

1. Fargetall

2. Turbiditet

3. Surhetsgrad

4. Kimtallsbakterier
ved 37 °C

5. Pseudomonas

aeruginosa

6. KOFmn

mg/1Pt

FTU

pH-verdi

pr. ml

pr. 100 ml

mg/1 0

Innholdet av aminer og organiske stoffer skal holdes på et tilfredsstillende nivå slik at det ikke dannes
hygienisk betenkelige eller ubehagelige stoffer i vannet som følge av den øvrige vannkvalitet.

0 Endret ved forskrift 17 des 2007 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2008).
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§ 17.  Analyser og provetakingsfrekvens

Ved ethvert bassengbad skal det tas analyser av vannkvalitetsparametre med tilstrekkelig
prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende
hygieniske forhold ved drift av bassengbadet.

Ved ethvert bassengbad skal det være utstyr for å måle vannets temperatur og pH-verdi.

Når klor (hypokloritt) brukes som desinfeksjonsmiddel, skal det med jevne mellomrom tas prøver av
fritt og bundet klor. For bassengbad der belastningen er høy bør det minimum tas 4 prøver pr. dag, og
prøve bør minst tas hver tredje time når anlegget er i bruk. Måling av fritt klor skal skje ved utløpet av
bassenget før filtrering og før tilsats av ny klor.

§  18.  Krav til boblebad

Alle boblebad skal være utformet og drives slik at hygieniske ulemper unngås.

Nasjonalt folkehelseinstitutt kan gi en forhåndsuttalelse om hvorvidt ulike typer/modeller av boblebad
er utformet og kan drives slik at de kan gi tilfredsstillende beskyttelse mot Legionella. For boblebad som
ikke er forhåndsvurdert, skal den enkelte innretning vurderes nænnere av kommunen i forbindelse med
melding, jf. § 6.

0 Endret ved forskrift 17 des 2007 nr. 1537 (i kraft 1 jan 2008).

Kapittel V. Avsluttende bestemmelser

§  19.  Tilsyn.

Kommunen fører tilsyn med at denne forskrift overholdes.
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0 Endret ved forskrift 5 mars 2012 nr. 202.

§  20. Virkemidler og dispensasjon.

Kommunen kan foreta granskning, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med
folkehelseloven § 13 til § 16.

Kommunen kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelser i denne forskrift.

0 Endret ved forskrift 5 mars 2012 nr. 202.

§  21. Klage.

Folkehelseloven § 19 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne forskrift.

0 Endret ved forskrifter 1 sep 2003 nr. 1111,5 mars 2012 nr. 202.

§ 22. Straff.

Overtredelse av forskriften eller vedtak truffet med hjemmel i forskriften straffes etter folkehelseloven
§ 18, dersom ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

0 Endret ved forskrift 5 mars 2012 nr. 202.

§  23. Ikrafttreden  og overgangsbestemmelser

Denne forskrift trer i kraft 1. august 1996.

Fra samme tid oppheves forskrift av 13. januar 1967 nr. 17 om bassengbad.

Eiere av alle badeanlegg som omfattes av forskriften skal legge fram melding og vurdering i henhold
til § 6 til kommunen innen 1. august 1997.

For eksisterende anlegg som ved forskriftens ikrafttredelse ikke er i overensstemmelse med denne
forskrifts §§ 11, 13 og 14, må eierne av disse anleggene innen 1. august 1998 utarbeide plan for utbedring
av anleggene slik at anleggene innen I. august 2002 er i overensstemmelse med bestemmelsene i denne
forskriften.
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AJA samisk senter BA
9144 SAMUELSBERG

DET KONGELIGE
KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT

Deres ref Vår ref Dato

2009/03830 ID/ID i FLA 25.09.2009

ATA samiske senter  -  rehabilitering av svømmehall og garderober  -  Manndalen
i Kfflord kommune  -  søknad om forhåndsgodkjenning

Kultur- og kirkedepartementet har mottatt brev datert 26. august 2009, med søknad om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planene for rehabilitering av
svømmebasseng ved AJA samisk senter, Kåfiord kommune.

Departementet har vurdert planene og godkjenner disse med merknad:
• Det forutsettes at anlegget blir ivaretatt i kommunal plan for idrett og fysisk

aktivitet.
• Det forutsettes at garderober, dusjrom og toaletter utformes og utstyres i samsvar

med veileder "Universell utforming av idretts- og ncermiljoanlegg"V-0511.
• Vedtekter for AJA samisk senter må oversendes departementet for godkjenning

innen 1. desember 2009

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av kostnadene inntil:
• 2,5 mill, kroner til svømmebasseng 12,5 x 8m med 1 sett garderober.

I tillegg kommer den særskilte tilskuddssatsen for anlegg i Finnmark på 25 % av
ordinært tilskudd.

To eksemplarer av planene følger i retur, påført departementets godkjenningsstempel.

Skulle planene for anlegget bli endret, må nye oppdaterte planer for anlegget
oversendes for fornyet idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning Idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning gjelder for 2 år. Det kan søkes om forlengelse.

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Idrettsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8030 Dep Grubbeg. I 22 24 90 90 Telefaks Frode Lango
0030 Oslo Org. nr. 22 24 95 52 22 24 80 75

972 417 866



Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gir ikke garanti for tilskudd fra spillemidlene.

M d hilsen i

le redriksen e. .
avdelingsdirektør

Kopi:
Troms fylkeskommune, Kulturetaten
Kåfiord kommune
AR-ing AS, Strandveien 72, 9189 Skjervay

Vedlegg 2

Side 2

Frode Langø
rådgiver



Manndalen Basseng as(SUS)

9144 Samuelsberg

Kåfjord kommune Se vedlegg 12

Kulturavdelingen

Det er avholdt møte mellom styret i Manndalen Basseng as(SUS), Kåfjord kommune, Grendeutvalget

for Manndalen/Skardalen/Nordnes, Manndalen UIL, og man ble enige på møtet om at styret setter

opp en utredning der det fremkommer kostnader for rehabilitering av bassenget, finansiering og

kostnader ved drift og leieinntekter. Dette arbeidet ventes ferdig innen 3 uker.

Kostnader ved rehabilitering av basseng i Manndalen utarbeid av ARing Skjervøy(er også sendt

Kåfjord kommune) /vedlegg 5/.

Stui/Fylkeskommunen kr 1.895.000

Nord Troms/Finnmark (vedlegg 10) kr 473.750 (+25 % av tildelt tilskudd)

Kåf ord kommune kr 3.318.000

Sum kr 5.687.000

Staten har f.t. satt av gunstige midler til slike tiltak i forbindelse med nye krav til svømmeopplærring

som kommunene kan søke på.

Moms regner vi med vil bli refundert.

9144 Samuelsberg 31.10.2016

Åge Berton Pedersen Vatne

/Z



Inside rage i me

Åge B Pedersen
Tue, 8 Nov 2016 11:08:46 +0100

From: [ÅgeB Pedersen<abp@nordtroms.net>]

To:[Gerd Steinnes Nilsen <Gerd.Steinnes.Nilsen@k4ord.kommune.nol
Cc:fl
SubjectRe: RE: Manndalen Basseng as (SUS)

Gerd.
Vi må nok rette litt på finansieringen av Manndalen Basseng fordi vi har feilregnet tilskuddet for
Finnmark/Nordtroms. I forhåndsgodkjenningen av b/Nord tasseng går det frem at det gis 25 % tilskudd
av ordinær tilskudd for Finnmark/Nord Troms. Da blir finansieringen slik:

STUI/Fylkeskommunen kr 1.895.000
Nord Troms/Finnmark kr 473.750 + 25 % av tildelt tilskudd
Kåfjord kommune kr 3.318.250  
Sum kr 5.687.000

Beklager så mye tidligere innsendt fmansiering.

9144 Sarnuelsberg den 8.11.2016
Åge Berton Pedersen Vaatne

Gerd Steinnes Nilsen Skrev:

Den er mottatt!

Ha en fin dag fortsatt!

Med vennlig hilsen

Kulturkonsulent

Tlf: 777 19252/91373031

e-post: erd.steinnes.nilsen kaf ord.kommune.no

www.kaf ord.kommune.no

Beskrivelse:
Beskrivelse: Nytt
bilde

Årets barne- og ungdomskommune 2011
Årets Næringskommune i Troms 2011

tiae i av z

http://mail.nordtroms.net/?_h=be3738945aea66776c9124cd6a4024df&page—mail_pri... 08.11.2016



Inside fage irtle

From:  Åge B Pedersen [mailto:abp@nordtroms.net]
Sent:  Monday, October 31, 2016 2:04 PM
To:  Gerd Steinnes Nilsen
Subject:  Manndalen Basseng as (SUS)

Manndalen Basseng as (sus)

Kåfjord kommune
Kulturavdelingen

Det er avholdt møte mellom styret i Manndalen Basseng as (SUS) , Kåfjord kommune,
Grendetvalget i Manndalen(Skardalen/Nordnes, Manndalen UIL og man ble eninge på møtet
om at styret setter opp en utredning der det fremkommer kostnader for rehabilitering av
bassenget, finansiering og kostnader ved drift og leieinntekter. Dette arbeidet ventes
ferdigstilt innen 3 uker.

Kostnader ved rehabilitering av basseng i Manndalen utarbeid i 2014 av ARing Skjervøy (er
også sendt Kåfjord kommune)

Rehabiliteringskostnader: Kr 3.500.000
Påslag 30 % Kr 1.050.000  
mva 25 % Kr 1.137.000
Totalt Kr 5.687.000

Finansiering:
StuilFylkeskommunen Kr 1.895.000
Nordtroms/Finnmark 25% Kr 1.421.000 (Noe usikkert om Nord Troms er med i
ordningen )
Kåfjord kommune Kr. 2.371.000  
Sum kr 5.687.000

Staten har f. t. satt av unsti e midler til slike tiltak i forbindelse med de n e krav til
svømmeo lærin som kommunene kan søke å.
Moms re ner vi med vil bli refundert

9144 Samuelsberg den 31.10.2016

Åge Berton Pedersen Vatne

http://mail.nordtroms.net/?_h=be3738945aea66776c9124cd6a4024df&page=mail_pri... 08.11.2016
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Manndalen Basseng a.s

v/Åge B. Pedersen

9144 Samuelsberg

1 Manndalen Ungdoms og idrettslag,

2 Davvi Albmogiid Guovddas os/Senter for Nordlige Folk

‘-j 3 Gaivuona Suohkan/Kåfjord kommune

STIFTELSE AV MANNDALEN BASSENG A/S

Viser til følgende vedlagte dokumenter:

Protokoll fra styremøte i Manndalen Basseng AS (SUS)

Stiiftelsesdokument for Manndalen Basseng AS

- Vedtekter for Manndalen Basseng AS

Styret i Manndalen Basseng AS(SUS) inviterer Manndalen Ungdoms og Idrettslag, Senter for Nordlige

Folk og Kåfjord Kommune til stiftelsemøte

Fredag den 14.10.2016 kl 14 på Senter for Nordlige Folk

I protokoll går det frem ønsket aksjekaptal, men om noen av organisasjonene ønsker å gå inn med

større aksjekapital er dette ønskelig.

9144 Samuelsberg den 12.09.2016

For Manndalen Basseng AS

Åge B. Pedersen

styreleder

(.okAC SN)
kgiti:  CA-

51,



Manndalen basseng u/s.

Møte i bassengkomiteen for Manndalen Basseng us(under stiftelse), fredag den 12.06.2015

Kl 14.30 på Aja.

Tilstede:

Åge B. Pedersen, leder

Ann Evy Løkvoll, styremedlem

Isak Fagerli, styremedlem

Sak 1: Orientering om møte med Kåfjord kommune og Senter for nordlige folk

På møtet kom det fram at Kåfjord kommune har avsatt 3,7 mill kr(lånemidler) til rehabilitering av

Manndalen basseng. Kåfjord kommune må være hovedeier av bassenget for å kunne bruke

lånemidler til slikt formål.

Senter for nordlige folk planlegger utbygging hvor basseng er inkludert. Bassengkomiteen utreder

bruk av bassenget til andre formål når det ikke er bassengdrift. Etter at kommunestyret er orientert

om planene i møtet 19.06.2015, settes arbeidet i bassengkomiteen i gang.

Vedtak: Saken tas til etterretning.

Sak 2: Vedtekter for Manndalen bassengA/S

Vedtak: Enstemmig

Sak3: Utarbeiding av stiftelsesdokument

Vedtak: Enstemmig

ki4d(1-;;;,

Forslag til vedtak: lsak og Evy sjekker om vedtekter for A/S, ev. forespørres Tor Oldervoll om oppdrag

og pris.

Forslag til vedtak: Isak og Evy sjekker om stiftelsesdokument for A/S ev. forespørres Tor Oldervoll om

oppdrag og pris.
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Sak 4: Navn på selskapet for bassengdrift.

Forslag: Manndalen Basseng A/S

Vedtak: Enstemmig

Sak 5: Konto for bassengkomiteen

Forslag til vedtak: Opprettes etter stiftelsesmøte

Vedtak: enstemmig

Sak 6: Aktuelle aksjeelere

Forslag til vedtak:

Kåfjord kommune

Manndalen/Skardalen Grendelag

Manndalen Uil

Vedtak: Enstemmig

Møtet hevet kl 1510

Åge B /fungerende møtesekretær

Sendes: Komitemedlemmer, Kåfjord kommne, Manndalen UIL, Manndalen/Skardalen grendeutvalg,

Senter for nordlige folk

10. m . zo (



GÁIVUONA SUOHKAN

KÅFJORD KOMMUNE
Rådmannen

Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon:
Telefáksa/Telefaks: 

Organisašuvdnanr/Org.nr: 

E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: 
www.kafjord.kommune.no

Manndalen Grendeutvalg
v/Wilmar Johnsen
9144  SAMUELSBERG

Mearrádus dieđihuvvo/Melding om vedtak

Du čujuhus/Deres ref:  Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato
2012/4746-5 614 22.02.2013

SÆRUTSKRIFT: Søknad om støtte til opprusting og drift - Svømmebasseng -  
i senter for Nordlige folk

Vedlagt følger vedtaket i denne søknaden, som ble behandlet i formannskapet 15.02.13.

Mearrádusa don sáhtát váidalit dása: Gáivuona suohkan.  Váidalanáigemearrin leat 3 vahku dan beaivvi rájis og oaččut reivve 
čállojuvvon poastačujuhussii. Doarvái lea ahte váidalus postejuvvo ovdalgo áigemearri nohká. 

Váidalus galgá sáddejuvvot čálalaččat guhte lea dahkan mearrádusa, namat mearrádusa maid váidalat, dan nuppástusa dahje 
daid nuppástusaid maid siđat, ja váidalusa sivaid. Jos don váidalat nu maŋŋit ahte lea eahpečielggas minsii leatgo váidalan 
mearriduvvon áiggis, de dáhtut du muitalit goas dát diehtu joavdá.

Vedtaket kan påklages til Kåfjord kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. 
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Greta Larsen
Konst. Avd. Leder Service
Direkte innvalg: 77719201

Kopi til:
Senter for Nordlige folk 9144 SAMUELSBERG

Intern kopi:
Gerd Steinnes Nilsen
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GÁIVUONA SUOHKAN

KÅFJORD KOMMUNE

Arkivsaknr: 2012/4746 -3

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Gerd Steinnes Nilsen

Dato:                 14.01.2013

Særutskrift

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/13 Kåfjord Formannskap 15.02.2013

Søknad om støtte til opprusting og drift - Svømmebasseng - i senter for 
Nordlige folk

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Brev
2 Uttalelser fra MUIL
3 Uttalelse fra foreldreutvalget i Fossen barnehage
4 Uttalelse fra FAU ved Manndalen skole
5 Skriv fra Eilif O. Larsen
6 F-sak 69/11 – Basseng 

Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap - 15.02.2013 

Behandling:

Formannskapet kom med følgende forslag:
1. Kåfjord kommune stiller seg positivt til planen.
2. Det må vurderes kostnadsreduserende tiltak i forhold til opprustningskostnadene.
3. Det kan ikke påregnes kommunal driftsstøtte utover kr.250.000,- pr. år.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kåfjord kommune stiller seg positivt til planen.
2. Det må vurderes kostnadsreduserende tiltak i forhold til opprustningskostnadene.
3. Det kan ikke påregnes kommunal driftsstøtte utover kr.250.000,- pr. år.
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Rådmannens innstilling
1. På bakgrunn av årets budsjett, samt kommunens økonomiplan som strekker seg 3 år fram 

i tid kan søknaden/anmodningen ikke imøtekommes.
2. Kåfjord kommune kan heller ikke inngå i eierskapet da det ikke er økonomisk rom for 

kommunen til å stå ansvarlig for arbeidet/renoveringen.

Saksopplysninger

Kåfjord kommune har mottatt søknad av 20.11.12 fra Manndalen/Skardalen og Nordnes 
grendeutvalg. 
Senter for nordlige folk sa opp leieavtalen med Kåfjord kommune i juni 2010. Oppsigelsen trådte 
i kraft 01.01.2011. Bassenget har ikke vært driftet siden denne dato.

Grendeutvalget viser til at formannskapets vedtok i sak 45/10 å være positiv til å støtte opp om et 
nytt konsept for videre drift av bassenget, og at grendeutvalg/andre interessenter tar initiativ i 
saka.

. Søker viser til vedtaket, pkt. 2; 
” Kåfjord kommune vil fortsatt være positiv til alternative driftsløsninger i samarbeid med øvrige 
aktører/eier”.

På bakgrunn av vedtaket har grendeutvalget tatt initiativ til å renovere svømmehallen.
Garderobedelen er trukket ut av søknaden da Nordlige folk senter har søkt om ekstern 
finansiering av denne delen, noe som har medført mindre kostnad til rehabilitering av selve 
bassenget.
I 2013 er det 30 år siden bassenget ble åpnet på senteret, og opprusting av bassenget har vært lite 
eller minimalt i løpet av disse årene. For noen år siden bygde Røde Kors i Birtavarre et eget 
behandlingsbasseng som i dag også benyttes av bygdefolk, lag/foreninger og andre. 

I november 2011 ble det lagt fram en egen sak til formannskapet (f-sak 69/11) på 
svømmebassenget på Senter for nordlige folk, dette etter en klage fra MUIL på kommunens 
behandling av rehabilitering og drift av bassenget. Klagen ligger ved søknaden. I tillegg har 
grendeutvalget innhentet og lagt ved uttalelse fra FAU for Fossen barnehage og Manndalen 
skole.

Tidligere kostnadsoverslag var beregnet til kr 6,8 mill. Med prisøkning kalkuleres det i dag til 7,5 
mill. Herunder er også garderober tatt med.  Ut fra kostnadsoverslag fra grendeutvalget vil 
utbyggingen/renoveringen ikke overstige 6,5 mill. 

Søker har satt opp et forslag til finansiering;
- Egenandel 9 %
- Kåfjord kommune           25 %
- Spillemidler          33 + 25 %
- Fylkeskommunen           25 %
- Tilskudd for mva. refusjon 25 % 

Det er stipulert et beløp av årlige driftskostnader til kr 450.000. 

Grendeutvalget har i søknaden skissert opp et forslag til innstilling for politisk vedtak;

     ” 1. Kåfjord kommune går i dialog med Manndalen ungdoms- og idrettslag, Riddu Riddu og 
             senter for Nordlige folk AS samt øvrige eierinteresser……..”
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2. Kåfjord kommune kjøper aksjer for inntil kr 15.000,- ……
3. Kåfjord kommune godkjenner kostnadsoverslag på kr 6.500.000 med forelagt 

finansieringsplan…..
4. Kåfjord kommune forplikter seg til å finansiere driftskostnader for inntil kr 400.000 per 

år…..”

Vurdering

Bassenget i Manndalen har vært et tema som har vært drøfta mye i kommunen gjennom de siste 
årene. Viser til vurdering i saksutredning, F-sak 69/11. Status på bassengene er ikke endret siden 
da. 
En opprusting/renovering av bassenget vil bli billigere enn først kalkulert på grunn av at 
garderobene er tatt ut av Nordlige folk senter som har en søknad inne på spillemidler i 2013. Fra 
kommunens side ble det dessverre en feil i beregningen av tilskuddet fra staten (sak 69/11) da de 
ekstra 25 % i tilskudd til de nordligste fylkene ikke er tatt med, noe som vi selvfølgelig beklager, 
jfr. brev fra Eilif O. Larsen.
Øvrige opplysninger og kommentarer i saksutredningen i forhold til mva og avskrivninger er 
korrekte. 

Handlingsplanen for fysisk aktivitet og folkehelse skal revideres i år, da det er 4 år siden forrige 
plan ble vedtatt. I løpet av kort tid settes det ned en arbeidsgruppe i kommunen som skal jobbe 
fram en helt ny plan ut fra dagens ståsted, og ikke minst ut fra et økonomisk perspektiv.
Under forslag til handlingsprogram presiseres det riktignok at spesielt svømmebasseng er viktige 
tiltak som bør videreføres. Åpne basseng gir helseøkonomiske gevinster. Basseng er og viktig i 
svømmeundervisning for barn og unge. Begge disse påstandene er vel ingen i tvil om. 
Søker viser og til angrepet på Utøya, og der mange ville druknet hvis det ikke var for 
svømmeundervisningen de hadde fått på skolen. 

Grendeutvalget har hatt møter med impliserte parter for å få bassenget renovert, der flere har stilt 
seg villig til å gå inn med aksjer og dugnadsinnsats. Men det vil selvfølgelig ikke på langt nær 
være nok til å få fullfinansiert renoveringen.

Anbefalt finansieringsplan er at kommunen går inn med 25 % av en totalramme på 6,5 millioner. 
Uten å ha kvalitetssikret summene ser vi kommunen må ta opp lån i en størrelsesorden på vel 1,6 
millioner. I tillegg kommer uforutsette utgifter. 

Videre forutsetter det at kommunen skal dekke årlige driftskostnader med kr 400.000,-. Dette 
kommer i en tid da kommunestyret allerede har vedtatt nedskjæringer på sektoren med 1,5 
millioner kroner.  Det er derfor ingen rom for å være med på tiltaket i kommunen i nærmeste 
økonomiplanperiode. 

For det tredje legger grendeutvalget opp til at kommunen og skal gå inn på eiersiden, noe som på 
bakgrunn av ovennevnte anses som uaktuelt. 

Tiltaket er godt isolert sett. Men kommunen bidrar til drift av 2 basseng. Tilbud som allerede 
finnes må kunne benyttes også av bygdene Manndalen/Skardalen/Nordnes.

Kåfjord kommunes økonomiske status og utsikter er ikke slik at vi kan inngå i denne saken. 
Kommunen står foran store omstillingsutfordringer med nedbemanning og strukturendringer. 
Investeringer er satt til et minimum.
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GÁIVUONA SUOHKAN

KÅFJORD KOMMUNE

Arkivsaknr: 2011/1064 -2

Arkiv: D23

Saksbehandler:  Gerd Steinnes Nilsen

Dato:                 23.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Kåfjord Formannskap

Svømmebasseng i Manndalen – uttalelse fra Manndalen ungdoms- og 
idrettslag

Henvisning til lovverk:

Vedlegg: 

1. F-sak 45/10
2. Vedtak i k-styre 21/12 2010, punkt 29
3. Uttalelse fra Manndalen ungdoms- og idrettslag

I saksmappe:
1. Søknad fra Aja Samiske senter – rehabilitering basseng 2009
2. Leieavtale inngått med Aja/Senter for Nordlige folk i 2004.
2. Leieavtale basseng – Røde Kors

Rådmannens innstilling

1. Kåfjord kommune ser ikke muligheten til å oppruste og drifte basseng ved Senter for 
    Nordlige folk ut fra en totalvurdering hvor de økonomiske hensyn veier tyngst.
2. Kåfjord kommune vil fortsatt være positiv til alternative driftsløsninger i samarbeid med   
    øvrige aktører/eier. 

Saksopplysninger

Kåfjord kommune inngikk siste avtale med Aja samisk senter 01.01.2004, nå Senter for 
Nordlige folk.
Senter for Nordlige folk sa opp gjeldende avtale i juni 2010. Oppsigelsen trådte i kraft fra og 
med 01.01.2011. 

Manndalen ungdoms- og idrettslag (MUIL) behandlet saka i forbindelse med årsmøtet deres i 
februar 2011, og har på bakgrunn av dette sendt brev til Kåfjord kommune.
De har reagert med sinne og forundring på vedtaket som er gjort i kommunestyret i desember 
2010. Laget viser til dårlig saksbehandling har lagt grunnlaget for vedtaket og ønsker at saka må 



tas opp på nytt. I brevet er det også nevnt at kommunen var klar over standarden på 
svømmehallen i mange år uten at det ble grepet fatt i problemet og gjort noe med det. 
Svømmehallen har vært et sosialt møtested og et nødvendig tilbud i bygda der både barnehage, 
skole, MUIL og øvrig befolkning har vært brukere av anlegget. Kostnader til basseng i 
Manndalen var en promillemessig og ubetydelig sak for Kåfjord kommunes økonomi, hevdes 
det i brevet.

I kommunestyrets vedtak, punkt 29 i budsjettbehandlingen, vises det til at kommunen vil være 
positiv til å støtte et nytt konsept der bygdefolket kan overta bassenget og drifte det, noe 
idrettslaget mener er helt umulig. 
MUIL ber om at politikerne og Kåfjord kommune overtar, drifter og renoverer et framtidig 
basseng i Manndalen. Samtidig vises det til regelen om 25 % merverdiavgift som kommunen får 
tilbake, mens lag/foreninger og andre ikke får det.

Idrettslaget har samtidig påpekt at basseng er avskrevet etter 25 år, slik at det kan søkes om 
spillemidler som til et nytt basseng. Dette i henhold til Spillemiddelordningen.  

Vurdering

Status på basseng i Kåfjord:
Basseng i Olderdalen – kommunalt eid
Basseng i Birtavarre – eies av Røde Kors. Kommunen har avtale som er inngått i 2009 der 
kommunen betaler strøm, renhold og vaktmestertjeneste. De to sistnevnte gjelder fra mandag til 
fredag. (viser for øvrig til avtale k-sak 1/2009)
Basseng i Manndalen – Eid av Nordlige Folk Senter og er bygd i samarbeid med bygdefolket i 
1982 -83. Driftsavtalen med kommunen opphørte 31.12.2010.

Bassenget i Manndalen har vært tema og drøftet mange ganger i kommunen, spesielt i fra 2003
og fram til i 2010, gjennom møter med tidligere Aja samisk senter og nåværende Senter for 
Nordlige folk. Det er og behandlet saker som omhandler bassenget i løpet av denne perioden. 
Fra kommunalt hold har vi vært klar over standarden på bassenget, og at den måtte forbedres 
dersom fortsatt drift skulle kunne være forsvares. 
Bassenget er ikke kommunalt, men det har hele tiden foreligget driftsavtale med senteret på 
kommunal bruk av bassenget. Ved forhandlingen I 1995 overtok kommunen gjenstående lån på 
bassenget. Lånet ble innfridd i 2007. 
I juni 2010 ble det avholdt et møte med Senter for Nordlige folk der senteret ønsket å si opp 
avtalen med kommunen. 

Før budsjettbehandlingen i 2010 ble bassenget drøftet internt i kommunen der både politisk og 
administrativ ledelse deltok. Ut fra drøftinga var det ikke et ønske om å overta bassenget. 
Dersom videre drift, måtte kommunen påta seg ansvaret med renovering og drift, noe en ikke så 
forsvarlig ut fra en økonomisk vurdering. Driftsavtalen med AJA/Nordlige folk senter i 2004 
var på kr 485.000 og har vært justert årlig slik at summen i 2010 var på kr 540.000,-. I denne 
summen inngikk kommunale avgifter, vedlikehold/reparasjoner, forsikringer, adm. kostnader, 
kjemikalier, vaktmestertjenester (8 mnd) Alle disse punktene ble forhandlet inn i 1995.
Siden 1/1 2004 har kommunen betalt ut ca kr 3,5 mill til drift av bassenget.
Årlig sum på drift av bassenget i Olderdalen har ligget på ca kr 300.000,-. 

En opprusting av bassenget, inkludert mva.
En opprusting av bassenget inkludert dusjanlegg vil bety et sted mellom kr 7. og 8 millioner, 
hvorav spillemidlene ville utgjøre maks kr 2.500.000,-. Med et stipulert beløp for renovering på 
kr 7,5 mill (ut fra prisstigning fra 2009) ville kommunen få tilbake ca kr 1,5 mill av 



merverdiavgifta. Mva. som kommunen får tilbake kan ikke benyttes til ordinær drift, men må gå 
til investering for nye tiltak. Kommunal andel inkludert mva. vil utgjøre ca kr 5 millioner. 

I 2010 ble ordningen med merverdiavgift gjort gjeldene også for lag og foreninger som i 
likhet med kommunen kan søke om tilbakebetaling av denne. 
Saksbehandler har forståelse for at det er frustrasjoner fra MUIL med tanke på bassengdrift.
Bassenget er et gode som lokalbefolkningen har benyttet seg av i veldig mange år så det er 
forståelig at det er bittert å miste tilgang på denne type aktivitet.

Kommentar til avskrivning innen 25 år i følge Spillemiddelordningen:
Drifttid på ordinære anlegg har hele tida vært 40 år på ordinære anlegg og er det fortsatt. 
Svømmebasseng har ingen særordning. Men dersom det fremmes en ny søknad til 
Departementet på spillemidler vil søknaden få samme støtten som et nytt anlegg, dette på grunn 
av kostnadene ved renoveringen. 

Konklusjon:
Ut fra en totalvurdering hvor økonomi hensyn dessverre veier tyngst, ser kommunen ikke 
mulighet til opprusting og drift av bassenget. 



Uttalelse fra årsmøtet i Manndalen ungdo
17.2.2011. Svomilehallen i Manndalen.
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Manndalen ungsoms- og idrettslag reagerer med forundring og sinne på at Senter for nordlige folk
har vært nødt til å si opp svømmeavtalen med kommunen. Kommunestyret har med grunnlag i en
heller dårlig saksbehandling valgt å ta dette til etterretning. Medlemmer av MUIL, barnehage, skole
og øvrig befolkning har mistet en sosial møteplass og et nødvendig tilbud i bygda uten at det løftes
en finger fra kommunalt hold for å få til et opplegg som alle kan leve med i framticlen. Kommunale
utgifter til dette prosjektet var en promillemessig og ubetydelig sak for Kåfjord kommunes økonomi.

Bygdefolket i Manndalen gjorde en formidabel dugnadsarbeid i 1982-83 for å få reist bygget og
svømmehallen. Denne har vært godt drevet i alle år og det er på tide at en større oppgradering er
nødvendig. STUI har i sitt regelverk at basseng er avskrevet etter 25 år og det kan således søkes om
nytt tilskudd til nyrenovering.

Det er meget beklagelig at det fra kommunens side etter flere bekymringsmeldinger orn dårlig
standard ikke er grepet fatt i problemet og funnet en løsning.

Det kan ikke forventes at bygdefolket skal overta renovering og drift av et basseng som krever så mye
ressurser og det er derfor påkrevet at politikerne i Kåfjord kommune overtar og drifter et framtidig
basseng i Manndalen. Både ved utbygging og drift oppnår kommunen full 25% merverdiavgifts-
kompensasjon i motsetning 0 % dersom bygdefolket/Senter for nordlige folk bygger og driver dette.

Manndalen ungdoms og idrettsiag kreverat Kåfjord kommune overtar , renoverer og drifter
svømmehallen i Manndalen sIik at Manndalingene ikke mister sitt tilbud på dette ornrådet.



GÁIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE

Arkivsaknr: 2009/5406 -3

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Gerd Steinnes Nilsen

Dato:                 27.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
Kåfjord Formannskap

Oppsigelse av leieavtale – basseng Nordlige folk senter

Henvisning til lovverk:

Vedlegg:
1. Oppsigelse av leieavtale
2. Leieavtale av 2004

I mappe:
1. Søknad om spillemidler
2. Regnskap basseng – 2009
3. Møtereferat av juni 2010

Rådmannens innstilling
1. Kåfjord kommune tar oppsigelsen av leieavtalen til følge
2. Avtalen opphører fra og med 01.01.2011.
3. Kommunen inngår ikke ny avtale med Nordlige folk senter

Saksopplysninger
Nordlige folk senter har skriftlig sagt opp basseng avtalen med Kåfjord kommune i juni 2010.
Gjensidig oppsigelse er 6 måneder. I brevet til kommunen ber Nordlige folk senter kommunen 
vurdere å forhandle frem en ny avtale med virkning fra 2011.  Avtalen bør være fremforhandlet 
innen 01.09.2010.
Kåfjord kommune reforhandlet avtalen med tidligere Aja samiske senter i 1995. Gjeldende 
avtale ble politisk behandlet av kommunestyret på slutten av 2003 og trådte i kraft fra 
01.01.2004.

Bassenget ble bygd i regi av tidligere Manndalen bygdehus som etter hvert har skiftet navn to 
ganger. Kommunen overtok ved forhandlingene i 1995 resterende lån på bassenget. Dette ble 
innfridd for ca 3 år siden. 



Fra senterets side har det tidligere vært søkt om økonomisk støtte fra kommunen til å få 
rehabilitert bassenget. Dette har blitt avslått, hovedsakelig av økonomiske grunner. 

I 2009 søkte Nordlige folk senter om spillemidler til rehabilitering av bassenget, men søknaden 
ble avslått på grunn av at finansieringen ikke var på plass, blant annet var ikke kommunal andel 
behandlet og innvilget.
Bassenget står oppført på kommunal plan for Folkehelse og fysisk aktivitet for 2010 – 2013.

I juni 2010 ble det avholdt et møte mellom Nordlige folk senter og Kåfjord kommune der blant 
annet bassenget ble tatt opp som egen sak. Nordlige folk senter ser det ikke som formålstjenlig 
eller naturlig at de skal drive bassengdrift og ønsker at kommunen skal overta bassenget, 
rehabiliteringen og videre drift. Kostnader ved rehabilitering er beregnet til ca kr 6,8 mill.. 
Kostnadsoverlaget er i følge en analyse utført av A-Ring Skjervøy.
Ut fra rapporten som er utarbeidd er det enighet fra begge parter om at det ikke er forsvarlig å 
fortsette drifta uten full opprusting.

Vurdering
Kommunen v/drift- og utviklingsavdelingen hadde en befaring på bassenget, i lag med 
ansvarlige for senteret, der det ble konkludert med at bassenget enten må få full opprusting eller 
legges ned. Dette er i samsvar med rapporten som er utarbeidd.
Overtakelse av bassenget fra eier kan ikke gjøres uten skriftlig søknad til Kulturdepartementet.  
Søker av spillemidler har ansvar for bassengdrifta, og er de som må følge kriteriene gitt av Dep. 
Overtakelse er en omstendelig sak som ikke anbefales dersom ikke kommunen har til hensikt å 
ruste opp bassenget og drive det videre. Egenandel for rehabilitering vil kunne påregnes til ca kr 
4 mill (ved kommunal drift). Spillemidler vil ikke være i samsvar med kostnader da en stor del 
av disse skyldes manglende vedlikehold over tid, og er derfor ikke berettiget støtte.

Konklusjon:
Bassengavtalen med Nordlige folk senter avsluttes og kommunen vurderer hvordan fremtidig 
svømmeopplæring kan gis slik at barn og unge får det de bør ha - og har krav på.
Overtakelse av bassenget er ikke formålstjenlig for kommunen på grunn av driftskostnader samt 
rehabilitering.
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