
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 22.01.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Einar Eriksen Leder KRF 
Tor Mikalsen Nestleder MDG 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Medlem AP 
Aud Helene Marthinsen Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Lena Gamvoll   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Ingen vara kunne møte for Lena Gamvoll. Terje Bakkehaug ikke gitt tilbakemelding. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Stine Pedersen VVA Ingeniør 
Gunn Andersen Leder drift og utvikling 
Karin Karlsen Møtesekretær 

 
Underskrifter: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
  Bernt Lyngstad (s)  Tor Mikalsen (s)  Aud Marthinsen (s) 
 
  Einar Eriksen (s) 

        
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 1/19 

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

  
2018/9 

RS 2/19 Møteplan for 2019  2019/4 
 
PS 1/19 

Politiske saker: 
Leders orientering februar 2019 

  
2019/4 

PS 2/19 Søknad om dispensasjon for kjøring med 
snøskutere 5-600 meter utafor snøskuterløype på 
3 angitte steder 

 2018/57 

PS 3/19 Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift 
på eiendom 35/109 

 2017/95 

PS 4/19 Fritak for gebyrplikten for grunneiere i 
Kjerringdalen, vedtak av Kåfjord formannskap 
137/95 og 147/95 

 2017/37 

PS 5/19 Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk  2019/9 
PS 6/19 Numedalen vannverk - revidert utredning 2018  2019/9 
PS 7/19 Utredning på anbud med vurdering, 

anbudspapirer og utlysning - Isbryting Kåfjorden 
(henvisning til F-sak 58/18) 

 2015/181 

PS 8/19 Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer  2015/358 
PS 9/19 Rehabilitering av Manndalen basseng  2015/604 
 

Ingen merknader til møteinnkalling eller saksliste.3 saker som medlemmene ikke 
fikk lastet ned, saker nr 3, 7 og ref.sak 1. Ber om at teknisk løsning gjennomgås.                                            

Tor Mikalsen (MDG) spør om veglys Bjedebakken – informasjon vil bli gitt under 
leder orienterer om dette. Tor Mikalsen (MDG) ønsker at protokollene legges som 
referatsak til neste møte. Utvalget vedtok enstemmig at protokollene legges som 
ref.sak til neste møte. 

Einar Eriksen er forhindret fra å møte i klimapartner på torsdag i Tromsø. Fra adm 
deltar Karin Karlsen og fra HDMU Tor Mikalsen. 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Møtet avsluttet kl 13.40. 

 



PS 1/19 Leders orientering februar 2019 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Følgende orientering ble gitt: 

 Vintervedlikehold, nye anbud 
 Høyt sykefravær for renhold 
 Veg og veglys konkurransegrunnlag for utskifting til led.  Gjelder også pkt i 

Biedebakken, samt stolper som står skjevt 
 Strømforbruket er gått ned på kommunale bygg. 

 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Hovedutvalget tar redegjørelse fra leder til orientering. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Hovedutvalget tar redegjørelse fra leder til orientering. 
 
 
 

PS 2/19 Søknad om dispensasjon for kjøring med snøskutere 5-600 meter 
utafor snøskuterløype på 3 angitte steder 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 
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.  
 
 
 
 
 

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.  
 
 

PS 3/19 Anmodning om tilbakebetaling av kloakkavgift på eiendom 35/109 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
 
Bernt Lyngstad melder seg inhabil etter forvaltningsloven §6a og §6b pga slektsforhold og 
økonomiske konsekvenser, og fratrer møtet. 
  
 
Rådmannens innstilling falt. 
 
Utvalget gjør følgende enstemmige vedtak:  

1. Saken utsettes inntil tilstanden på avløpsrørene er utredet og avklart.  
2. Lyngstad/ Myrland betaler ikke kommunal avløpsavgift fra og med 01.01.19 og fram til 

saka er avgjort. 
  

Vedtak: 
1. Saken utsettes inntil tilstanden på avløpsrørene er utredet og tilstanden avklart.  



2. Lyngstad/ Myrland betaler ikke kommunal avløpsavgift fra og med 01.01.19 og fram til 
saka er avgjort.  

 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

PS 4/19 Fritak for gebyrplikten for grunneiere i Kjerringdalen, vedtak av 
Kåfjordformannskap 137/95 og 147/95 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Bernt Lyngstad tiltrer møtet. 
Rådmannens innstilling pkt 1 enstemmig vedtatt. 
 
Utvalget vedtok enstemmig følgende endring til pkt 2 – Fritaket gjelder husstanden slik den var, 
ved avtale inngåelse i f-sak 137/95 og 147/95, og faller bort ved utleie, salg eller død. 
 

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 slik den var ved avtale inngåelse i f-sak 137/95 og 147/95, og 
faller bort ved utleie, salg eller død. 

 
 

Vedtak: 
 



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 slik den var ved avtale inngåelse i f-sak 137/95 og 147/95, og 
faller bort ved utleie, salg eller død. 

 
 
 
 

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. 

 
 
 

PS 5/19 Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig pkt 1 enstemmig vedtatt.  Rådmannen endrer pkt 2 til 
utbyggingstrinn 1 – høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny ledning osv. 
Nytt pkt 2 enstemmig vedtatt. 
 

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

2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1- høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny 
ledning 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. 
 



 

Vedtak: 
1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen 

vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1- høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny 

ledning 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. 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
 

PS 6/19 Numedalen vannverk - revidert utredning 2018 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige innstilling; Saka utsettes. Det må kartlegges hvor mange 
husstander som vil knytte seg på ny vannledning, samt en oversikt over hvor mange abonnenter 
som totalt vil være tilknyttet Numedalen vannverk. 
 

Vedtak: 
 
Saka utsettes. Det må kartlegges hvor mange som husstander som vil knytte seg på ny 
vannledning, samt en oversikt over hvor mange abonnenter som totalt vil være tilknyttet 
Numedalen vannverk. 

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 

 
 
 

PS 7/19 Utredning på anbud med vurdering, anbudspapirer og utlysning - 
Isbryting Kåfjorden (henvisning til F-sak 58/18) 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 
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. 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
  



PS 8/19 Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer 

 

Vedlegg: 

Referat møte Manndalen sjøbuer 

Krav fra Manndalen sjøbuer  

Bilder flytekai 

 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Tor Mikalsen (MDG) ønsker å melde seg inhabil pga slektsforhold etter forvaltningsloven 
§6b. Utvalget erklærer Tor Mikalsen (MDG) inhabil i saken. Tor Mikalsen fratrer. 
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige innstilling til vedtak; 

 
1. Kåfjord kommune har opparbeidet molo, flytekaianlegg i havneanlegget på 

Løkvoll. I k-sak ble det vedtatt at det kun skal være 2 aktører i havna, Kåfjord 
kommune og Manndalen båtforening. Med den oppgradering av havna som nå 
er foretatt har næringsdrivende plass i anlegget ved kommunens flytekai, dette 
gjelder også Manndalen sjøbuer.  Næringsdrivende har da ingen investerings- 
eller driftskostnader, og det er kommunen som forsikrer flytekaianleggene. 

2. Manndalen sjøbuer tilbys en engangskompensasjon på kr 100.000,- for arbeid 
med flytebrygge. Teknisk kvalitet er så dårlig at flytebrygga ikke kan brukes av 
kommunen.   

3. Kåfjord kommune dekker utgiftene for sanering av flytebrygga. 
4. Dersom ønskelig kan Manndalen sjøbuer selge flytebrygga i egen regi. Flytekaia 

må da fjernes innen 01.06.19.  Beløpet dekkes av ansvar 654 som tilføres midler 
fra formannskapets reserve. 
 

Vedtak: 
 

1. Kåfjord kommune har opparbeidet molo, flytekaianlegg i havneanlegget på 
Løkvoll. I k-sak ble det vedtatt at det kun skal være 2 aktører i havna, Kåfjord 
kommune og Manndalen båtforening. Med den oppgradering av havna som nå 
er foretatt har næringsdrivende plass i anlegget ved kommunens flytekai, dette 
gjelder også Manndalen sjøbuer.  Næringsdrivende har da ingen investerings- 
eller driftskostnader, og det er kommunen som forsikrer flytekaianleggene. 

2. Manndalen sjøbuer tilbys en engangskompensasjon på kr 100.000,- for arbeid 
med flytebrygge. Teknisk kvalitet er så dårlig at flytebrygga ikke kan brukes av 
kommunen.   

3. Kåfjord kommune dekker utgiftene for sanering av flytebrygga. 

 



 
 

PS 9/19 Rehabilitering av Manndalen basseng 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
 
Tor Mikalsen tiltrer møte. 
Rådmannen trekker saka. 
Saken legges fram for formannskapet. 
 

Vedtak: 
Rådmannen trekker saka.  
Saken legges fram for formannskapet. 
 
 
 
 

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 

 
 

4. Dersom ønskelig kan Manndalen sjøbuer selge flytebrygga i egen regi. Flytekaia 
må da fjernes innen 01.06.19.  Beløpet dekkes av ansvar 654 som tilføres midler 
fra formannskapets reserve. 
 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer overtas vederlagsfritt. Teknisk kvalitet på 

flytebrygga er ikke dokumentert, og kan da ikke brukes av kommunen. 
2. Kåfjord kommune dekker utgiftene til sanering av flytekaia 

 

 


