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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 1-2019 
STED: Skjervøy 
TIDSPUNKT: 15. januar 2019 kl 1100 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Svein O. Leiros, Kåfjord 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 
Øyvind Evanger, Nordreisa 
Knut Jentoft, Storfjord 
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 

Sekretariat: Berit Fjellberg, daglig leder  
Forfall: Eirik Losnegaard Mevik/ Ronald Jenssen, Kvænangen 

 
I tillegg til regionrådet møtte: 
Fra styringsgruppa: 

 Sigleif Pedersen 
Fra NUNT: 

 Jan Fjære 
 
Merknad til innkalling: Ingen 
Merknad til sakslisten: ingen 
 
Tema for møtet: INFRASTRUKTUR NORD-TROMS 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 01/19  Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.18   
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte 27.11.18 
 
Forslag til vedtak: 
Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 27. 
november 2018. 
 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
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Sak 02/19 Strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 
Saksdokumenter: 

 Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 
 Kortversjon - status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet iverksatte prosjektet «Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms» 
vinteren 2018. Målet for prosjektet er: 

«Utarbeide et samlet kunnskapsgrunnlag med et helhetlig bilde av dagens infrastruktur og 
næringstransporter i Nord-Troms. Resultatet skal være en statusrapport for dagens næringsliv 
og en synliggjøring av hvordan næringslivet i regionen vil utvikle seg de neste 10 årene. På 
bakgrunn av dette skal det utarbeides anbefalinger og tiltak for å bedre infrastrukturen og 
fremkommelighet for personer og gods i Nord-Troms.» 

 
Til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget ble Transportutvikling AS antatt som  
leverandør av oppdraget. Oppstartsmøte med styringsgruppa som ledes av  
saksordfører Ørjan Albrigtsen ble juni 2018. Øvrige medlemmer av styringsgruppa 
er Stig Kjærvik, Lyngen kommune, Håvard Høgstad, Arnøy Laks AS,  
Karin Karlsen, Kåfjord kommune og Sigleif Pedersen, Avfallsservice AS. 
 
Resultatet av oppdraget skal benyttes til å utarbeide regionale strategier som skal 
synliggjøre berettigelsen av infrastrukturtiltak i Nord-Troms, og som grunnlag for  
større politisk gjennomslagskraft i dag og i framtiden. Rapporten skal bestå av et 
grundig kunnskapsgrunnlag som skal utgjøre dokumentasjon for framtidig 
omforent arbeid for økt innsats i regionen knyttet til arbeidet med infrastruktur. 
Kunnskapsgrunnlaget skal dokumentere hva næringslivet i regionen generer. Vi vil 
synliggjøre verdiene som skapes i næringslivet, da dette vil utgjøre den viktigste 
argumentasjon for satsinger i regionen. 
 
Rapporten med statusbilde og framtidsbilde danner grunnlaget for samskapt 
politikkutvikling for større politisk gjennomslagskraft. I tillegg vil 
kunnskapsgrunnlaget bli brukt i utarbeidelse av ulike kommunale og regionale 
planer. 
 
Underveis i arbeidet har det vært avholdt innspillmøter hvor lokalpolitikere og 
næringsliv har deltatt. 
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Vurdering: 
Styringsgruppa er godt fornøyd med leveransen fra Transportutvikling AS. De har 
levert i henhold til bestilling og framdrift. Vi har mottatt et grundig og omfattende 
kunnskapsgrunnlag og en kortversjon med status og strategier for 
transportinfrastruktur i Nord-Troms. 
 
Følgende strategier er foreslått: 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning 
2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerne flaskehalser 
3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 
4. Løfte fram havnene 
5. Styrke kollektivtilbudet 
6. Etablere separate strategier og prosjekter 

 
Styringsgruppa vil anbefale å særlig vektlegge strategi 1 og 2. Den første   
synliggjør verdiskapningen i regionen, noe som er dokumentert med høy 
verdiskapning og høyt transportomfang i forhold til folketallet. Dette gjelder både 
sjømatnæringen, industrien på Furuflaten, reiseliv og landbruk. I tillegg benyttes 
transportinfrastrukturen gjennom Nord-Troms av hele Nord-Norge. Både E6, E8 og 
hovedleia går gjennom regionen. 
 
Den andre strategien er å fokusere på sammenhengende korridorer og fjerne 
flaskehalser. Det vil si strekninger som fungerer optimalt over en lengre distanse, 
og ikke bare enkeltstrekninger. Prioriterte korridorer er viktig i en slik sammenheng 
– og de regionale korridorene bør ses i sammenheng med de nasjonale NTP 
korridorene. Korridortenkingen bør derfor tillegges vekt i det videre arbeidet. 
 
Styringsgruppa overleverer rapporten til regionrådet 15. januar 2019.  
 
 
Innstilling fra styringsgruppa i infrastrukturprosjektet: 

1. Nord-Troms Regionråd arbeider videre med 5 integrerte og 
sammenhengende transportkorridorer. Vi vil da oppnå en bedre sammenheng 
i strategiarbeidet i forhold til de tenkemåter og metodikker som benyttes i 
NTP og RTP. Korridorene er: 

 Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 
 Korridor 2: E8 mellom Tromsø og Finskegrensen, med tilknytninger 
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 Korridor 3: FV 347, FV869, FV 866- E6 Årviksand-Skaret-Skjervøy –
Langslett- Olderdalen 

 Korridor 4: FV91, med tilknytninger 
 Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og 

passasjerer. 
 

2. Nord-Troms regionen har høy verdiskaping og høyt transportomfang i 
forhold til folketallet. For å klare å få flere samferdselsmidler til vår region 
blir det svært viktig å synliggjøre regionens fordeler og verdiskapning. 
Styringsgruppen anbefaler regionrådet å utarbeide en strategi på hvordan 
verdiskapingen i regionen skal synliggjøres for regionale og nasjonale 
beslutningstakere. 
 

3. Rapportene er i henhold til bestillingen og rapportene tas til etterretning. 
 
Forslag til tilleggsspunkt fremmet i møte: 

4. Det gis åpning for å komme med innspill til rapporten. Frist settes til fredag 
18. januar. Eventuelle innspill sendes Ørjan Albrigtsen. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Møtet hevet kl 1300. 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent
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PS 1/19 Orienteringssak fra rådmannen

PS 2/19 Orienteringssak fra ordføreren



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -127 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 04.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 
3/19 Kåfjord kommunestyre 12.02.2019 

 

Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune/ 
Kaivuonon komuuni 

Henvisning til lovverk: 
Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 
 
Vedlegg 
1 Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 
2 Etiske regler Kåfjord Ungdomsråd 
3 Rollefordeling Kåfjord Ungdomsråd 
4 Nettverksregler Kåfjord Ungdomsråd 
5 Utkast til revidert Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ 

Kåfjord kommune/ Kaivuonon komuuni 
 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 

Nåværende reglement for ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan Kåfjord kommune ble 
gjennomgått innledningsvis i møtet. Forslag til revidert reglement ble gjennomgått med 
foreslåtte endringer.  
Revidert reglement med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt i ungdomsrådet.  
Saken tas videre til kommunestyret. 

Vedtak: 
Revidert reglement med endringer. 
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Rådmannens innstilling 
Ungdomsrådet drøfter, vurderer og kommer med eventuelle forslag til endringer i nåværende 
reglement, inkludert etiske regler, nettverksregler og rollefordelingen i rådet.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kåfjord Ungdomsråd ble opprettet i november 1995 på Birtavarre samfunnshus. Det ble laget 
regler/ vedtekter for Kåfjord Ungdomsråd som har blitt revidert flere ganger. Disse er politisk 
forankret og skal være utgangspunkt for hvordan rådet jobber, settes sammen og for rådets 
årshjul. Årshjulet skal bidra til å nå målsettinger og til å strukturere Ungdomsrådets arbeid.  
Det er også laget vedtatte rollefordelinger og kjøreregler, samt nettverksregler for 
Ungdomsrådet som medlemmene i rådet må forholde seg til.  
 
 

Vurdering 
Reglementet for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune ble sist vurdert i 2015, 
kjørereglene revidert i 2013 og nettverksreglene er fra 2015. Med oppstart av nytt år med et 
ungdomsråd hvor halvparten av medlemmene er nye, samt ny sekretær, er det på tide å drøfte og 
vurdere vedtektene og tilhørende regler på ny.  
 
Det er i nåværende reglement ikke skrevet noe om oppmøteplikt og krav til oppmøte på antall 
møter. Dette er noe andre ungdomsråd i nabokommuner opererer med og noe Kåfjord 
kommunes Ungdomsråd kan vurdere. Ungdomsrådets medlemmer har en del goder som 
tilkommer dem ved å være medlem av et ungdomsråd, og det er derfor en selvfølge at de følger 
opp deres forpliktelser overfor andre ungdom, men også ovenfor kommunen som tilrettelegger. 
Å innføre krav til andel oppmøte i løpet av et år, er en måte å poengtere at det å være medlem av 
Ungdomsrådet medfører forpliktelser, samt sikre stabilt oppmøte.  
 
Kåfjord kommune er en tospråklig kommune. Per dags dato har Kåfjord Ungdomsråd samisk og 
norsk navn inkludert i sitt rådsnavn. Å inkludere også det kvenske navnet på Kåfjord 
Ungdomsråd kan være en måte å uttrykke sine kvenske røtter.  
 
Ungdomsrådet drøfter utkast til revidert reglement for Kåfjord Ungdomsråd med foreslåtte 
endringer.  
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REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA 
SUOHKAN/ KÅFJORD KOMMUNE 
 
§ 1. Hovedmålsetting 
 
Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- og kulturtilbud for barn og ungdom som 
bor og, som ønsker å bo i kommunen.  
 
§2. Valg og sammensetning 
 
a) Ungdomsrådet er opprinnelig vedtatt av kommunestyret og regnes som et fast 
utvalg i henhold til § 10 i kommuneloven. 
b) Ungdomsrådet består av 7 medlemmer + 1. vara som møter fast. 
c) Varamedlemmer er ikke personlig og innkalling skjer etter liste. 
d) Rådets medlemmer skal bestå av ungdom i alderen 13 – 19 år. 
e) Valget skal foregå hver høst, senest innen utgangen av oktober. 
f)  Medlemmene i ungdomsrådet oppnevnes for 2 år, halvparten skiftes ut ved valg   
    annen hver gang for å sikre kontinuitet.  
g) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. 
 
Ved sammensetningen av rådet skal følgende ivaretas: 
 
 Ungdomsskolene skal være representert + ungdom fra videregående eller fra 

ungdomsklubbene 
 Ungdomsskolene velger selv sine representanter som skal sitte i rådet.  
 Begge kjønn skal være representert 

 
§ 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver 
 
Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe 
ungdom innsyn og dermed mulighet for innflytelse. 
 
Rettigheter: 
 
Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte 
 Kommunestyret med 2 representanter 
 Drift- og utvikling med 1 representant 
 Formannskapet med 1 representant 
 Oppvekst og omsorgsutvalget med 1 representant 

 
Møteinnkalling og saksliste sendes som til folkevalgte representanter 
Ungdomsrådet kan i tillegg også velge en politiker i hvert utvalg til sin kontaktperson. 
Disse kontaktpersonene skal oppnevnes i kommunestyret. 
 
Oppgaver:  
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Ungdomsrådet skal: 
 Være kontaktorgan for ungdom 
 Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom 
 Lage årsmelding for sin virksomhet 
 Gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på 
 Være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet 
 Sette søkelyset på aktuelle temaer ved informasjon og dialog/diskusjon 
 Være medarrangør for UKM og andre arrangement det faller naturlig  
 Tildele rusforebyggende midler etter søknader 
 Velge 2 representanter til RUST – det regionale ungdomsrådet.  

 
§ 4. Ungdomsrådets møter 
 

a) Ungdomsrådet skal følge møteplanen som vedtas i begynnelsen av hvert år, 
eller når leder finner det påkrevet. Medlemmene kan og be om møte ved 
viktige saker som ønskes tatt opp før neste møtedato. 

b) Ungdomsrådet innkalles gjennom e-post og Facebook med minst 7 dagers 
varsel.  

c) Ungdomsrådet kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig. 
d) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er 

til stede.  
e) Avgjørelse treffes av alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende. 
f) Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka sendes medlemmene av 

rådet. Dersom saker ønskes tatt opp i et annet utvalg sendes saka til 
etatsleder for utvalget, eventuelt ordfører og rådmann til orientering. 

 
 
§ 5. Opplæring og økonomi 
 
1.  Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging,     
    sekretariatsfunksjonen og opplæringstiltak etter ønske og behov.  
2. Årlig skolering av ungdomsrådet skjer i regi av RUST – Det regionale   
    ungdomsrådet i Nord-Troms. 
3. Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise,  
    samt for andre aktiviteter. 
4. Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i  
    politiske utvalg i kommunen. Denne utbetales 2 ganger i året, i juni og desember. 
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ETISKE REGLER  
 
Kåfjord ungdomsråd har behandlet kjøreregler (eller etiske regler) for rådet, 13.09.2013.  
 
Disse 7 punkter ble enstemmig vedtatt:  
 
1. Svar på henvendelser/innkallinger til møtet er påkrevet.  
2. Dersom en ikke har anledning til å møte må det gis beskjed i rimelig tid før møte. Dette   
    gjelder og ved arrangement og aktiviteter som avholdes i regi av rådet og sekretær.  
3. Taushetsplikt - Ved diskusjoner i møtet, spesielt ved uenighet – skal det ikke diskuteres      
    utenfor møterommet og med andre som ikke er med i rådet.  
4. Ha respekt for møteleder og hverandre i rådet.  
5. Akseptere hverandres meningsytringer uansett hva dette gjelder. 
6. Private konflikter og uenigheter tas ikke inn i møterommet. 
7. Dersom det oppstår en konflikt i rådet skal denne håndteres på en ryddig måte. 
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Litt om sekretærens rolle: 
• Møteinnkalling med saksfremstillinger 
• Skrive referater 
• Følge opp ungdomsrådet i forhold til oppgaver 
• Veileder, rådgiver, informant og tilrettelegger. 
• Fremme ungdomsrådets interesser 
• Være våken for viktige saker som bør legges fram for rådet 
• Være engasjert og motiverende 
• Være mellomledd mellom ungdomsråd, politikere og administrasjon. 
 
Litt om ungdomsrådets forpliktelser og ansvar: 
• Lese sakspapirer og sette seg inn i saken før møtet 
• Følge med på hva som rører seg blant ungdom i kommunen 
• Ta ansvar for prosjekter 
• Være aktiv på møtene 
• Oppfølging av saker som er behandlet – i samarbeid med sekretæren. 
• Fordeling av midler til gode tiltak i lokalsamfunnet – for og med ungdom. 
• Komme med innspill til saker som engasjerer ungdom 
• Markedsføre seg i kommunen ved hjelp av media, på nett eller/og klassebesøk. 
• Ha en god dialog med politikerne i kommunen – via direkte kontakt, e-post eller brev. 
• Ha god kontakt med elevrådene i skolene 
• Det er viktig å huske at det er ungdommene i kommunen som «eier» ungdomsrådet. 
 
Leders rolle i ungdomsrådet: 
• Lede møtet 
• Delegere oppgaver i rådet 
• Oppmuntre andre for å gjøre de gode 
• Sørge for at alle får komme med innspill til saker 
• Være den som har kontakt med media – eller i lag med resten av rådet 
• Ha god kontakt med sekretæren
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Særutskrift sak 10/2013: Nettvettregler Følgende vedtak er gjort i ungdomsrådet, fredag 5. 
april.  

1. Ungdomsrådet er med på å fremme riktig nettbruk og vise nettvett.  

2. Ungdomsrådet går foran med å vise at mobbing ikke er akseptabelt verken på 
nettsteder eller skole/andre steder.  

3. Ungdomsrådets/ ungdomsportalens sider skal brukes til å fremme positive saker/ 
informasjon.
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REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA SUOHKAN/ KÅFJORD KOMMUNE 
 

§ 1. Hovedmålsetting 

Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- og kulturtilbud for barn og ungdom som 
bor, og som ønsker å bo i kommunen.  

 

§ 2. Valg og sammensetning 

a) Ungdomsrådet er opprinnelig vedtatt av kommunestyret og regnes som et fast utvalg i 
henhold til § 10 i kommuneloven. 

b) Ungdomsrådet består av 7 medlemmer + 2 varamedlemmer som møter fast. 
c) Varamedlemmer er ikke personlig og innkalling skjer etter liste. 
d) Rådets medlemmer skal bestå av ungdom i alderen 13-19 år. 
e) Valg skal foregå hvert år. 
f) Medlemmene oppnevnes for 2 år, og man skal strebe etter å sikre kontinuitet ved å skifte ut 

noen medlemmer hvert år ved valg. Leder oppnevnes for 2 år, nestleder oppnevnes for 1 år.  
g) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. 

Ved sammensetningen av rådet skal følgende forsøkes ivaretas: 

 Begge kjønn skal være representert 
 Ungdomsskolene skal være representert  
 Videregående skole skal være representert 
 Ungdomsklubbene skal være representert 

 

§ 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver 

Ungdomsrådet skal tale ungdommenes sak overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom 
innsyn og dermed mulighet for innflytelse.  

Ungdomsrådets medlemmer er pliktige til å møte på 3 av 5 møter årlig eller melde forfall med gyldig 
fraværsårsak. Dersom dette kravet ikke imøtekommes vil medlemmet miste sin plass i 
ungdomsrådet.  

Rettigheter 

Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte 

 Kommunestyret med 1 representant  
 Hovedutvalg for miljø, drift- og utvikling med 1 representant  
 Formannskapet med 1 representant 
 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg med 1 representant 

Møteinnkalling og saksliste sendes som til folkevalgte representanter 

Ungdomsrådet kan i tillegg velge en politiker i hvert utvalg som sin kontaktperson. Disse kontaktene 
skal oppnevnes i kommunestyret. 
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Oppgaver 

Ungdomsrådet skal: 

 Være kontaktorgan for ungdom 
 Sette søkelyset på aktuelle temaer ved informasjon og dialog/ diskusjon 
 Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom 
 Være medarrangør på arrangementer der det faller seg naturlig 
 Lage årsmelding for sin virksomhet 
 Gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på 
 Tildele rusforebyggende midler etter søknader 
 Være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet 
 Velge 2 representanter til RUST- det regionale ungdomsrådet 
 Gi høringssvar og innspill i saker som angår ungdom 

 

§ 4. Ungdomsrådets møter 

a) Ungdomsrådet skal følge møteplanen som vedtas i begynnelsen av hvert år, eller når leder 
finner det påkrevet. Medlemmene kan også be om møte ved viktige saker som ønskes tatt 
opp før neste møtedato. 

b) Ungdomsrådet innkalles gjennom e-post/ SMS og Facebook med minst 7 dagers varsel. 
c) Ungdomsrådet kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig.  
d) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
e) Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  
f) Det skal føres møteprotokoll, og utskrift av møteprotokoll sendes medlemmene av rådet og 

legges i rådets Facebook-gruppe. Dersom saker ønskes tatt opp i et annet utvalg sendes 
saken til etatsleder for utvalget, eventuelt ordfører og rådmann til orientering.  

 

§ 5. Opplæring og økonomi 

a) Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging, 
sekretariatsfunksjonen og opplæringstiltak etter ønske og behov. 

b) Årlig skolering av ungdomsrådet skjer i regi av RUST- det regionale ungdomsrådet i Nord-
Troms. 

c) Ungdomsrådet skal ha egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise, samt for 
andre aktiviteter.  

d) Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i politiske utvalg 
i kommunen. Denne utbetales ved kommunens lønningsdato, den 12. i hver måned. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/37 -158 

Arkiv: M41 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 13.11.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 
7/19 Formannskap 04.02.2019 
4/19 Kåfjord kommunestyre 12.02.2019 

 

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 

 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Bjørn Inge Mo AP erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven §6, og fratrådte møtet. 
 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling sitt vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Bjørn Inge Mo tiltrådte møtet. 

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  
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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. 

 
 
 
 
 
 

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: 
 

3. 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 

4. 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. 
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Rådmannens innstilling 
3. 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 

4. 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 
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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. 
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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 
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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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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/1420 -95 

Arkiv: X20 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 15.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Formannskap 04.02.2019 
5/19 Kåfjord kommunestyre 12.02.2019 

 

Ang spørsmål om flyttinga av bebyggelse under Gámanjunni 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Bjørn Inge Mo AP erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven § 6 og fratrådte møtet, 
varamedlem Marian M. Myrseth tiltrådte møtet. 
 
Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag fra Krf, Sp og Msnbl: 
Pkt 2: Stryke: «20% av» 
Pkt 3: Stryke: «/seminar» 
 
Marian M. Myrseth AP kom med følgende tilleggspkt i slutten av pkt.2: 
«I den forbindelse må kommunen få bistand fra staten» 
 
Pkt.1: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Pkt.2: Samarbeidsgruppa Sp, Krf, Msnbl sitt endringsforslag, mot AP sitt forslag, 
Samarbeidsgruppas forslag fikk 3 stemmer, Aps forslag falt da det fikk 2 stemmer. 
Pkt.3: Samarbeidsgruppa Sp, Krf, Msnbl sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Bjørn Inge Mo tiltrådte møtet. 
Marian M. Myrseth fratrådte møtet. 
Eva T. Skogstad fratrådte møtet kl.11.40. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune støtter opp om anken fra beboerne som bor i det direkte 

utløpsområdet for fjellskred fra Gámanjunni.  Anken gjelder NVE sitt avslag av 
26.11.18, på søknad om flytting av bebyggelse. 

2. Pga de høye kostnadene knyttet til flytting, er Kåfjord kommune ikke i en slik 
økonomisk stilling at kommunen kan dekke distriktsandelen.   

3. Kåfjord kommune tar kontakt med OED, NVE og FM for et møte om hvordan de 
økonomiske konsekvensene kan ivaretas.  Beboerne i utløpsområdet for fjellskredet 
inviteres til å delta. 
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Rådmannens innstilling 
4. Kåfjord kommune støtter opp om anken fra beboerne som bor i det direkte 

utløpsområdet for fjellskred fra Gámanjunni.  Anken gjelder NVE sitt avslag av 
26.11.18, på søknad om flytting av bebyggelse. 

5. Pga de høye kostnadene knyttet til flytting, er Kåfjord kommune ikke i en slik 
økonomisk stilling at kommunen kan dekke 20 % av distriktsandelen.   

6. Kåfjord kommune tar kontakt med OED, NVE og FM for et møte/seminar om hvordan 
de økonomiske konsekvensene kan ivaretas.  Beboerne i utløpsområdet for fjellskredet 
inviteres til å delta. 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
13.12.18 ble det gjennomført et møte mellom beboerne under Gámanjunni og Kåfjord 
kommune, møtet ble gjennomført etter ønske fra beboerne. Bakgrunnen for at beboerne ønsket 
møte, var at de opplever at Kåfjord kommune og NVE ikke tar deres utfordringer med å bo 
under Gámanjunni på alvor. «Overvåkingstiltakene som er igangsatt har kommet i stand uten 
dialog med beboerne, og de påpeker at NVE’s overvåking ikke registrerer store steinsprang, 
eller store steinskred.  De opplever at overvåkingstiltakene ikke gir trygghet for dem.» 
 
I møte av 13.12.18 var det enighet om at det legges fram en drøftingssak for kommunestyret 
som omhandler manglende overvåking av steinsprang/steinskred, generasjonsskifte samt at det 
ikke vil være mulig å gjenoppbygge eiendommene i utløpsområdet.  
 
I brev av 26.11.18 fattet NVE vedtak om ikke å gi tilskudd til riving/flytting. Innenfor fristen er 
det 4 beboere som har klagd på denne avgjørelsen, Bjørn Inge Mo, Otto Skogheim, Elena 
Reutskaya og Frode Lervoll. 
 

Gámanjunni 3 klassifiseres i fareklassen svært høy i NGU sin risikomatrise. Dette er basert på 
de geologiske strukturene og de store bevegelsene i det ustabile fjellpartiet. 

Et fjellskred fra Gámanjunni 3, kan ha en størrelse på inntil 26 millinoner m3, krysse 
Manndalselva og nå bebyggelse. Basert på antall personer i fareområdet gir dette en middels 
konsekvensklasse. Fjellskredet kan demme opp elva, og sannsynlighet for dambrudd er så lav at 
det ikke fører til noen arealplanrestriksjoner. 

Den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gámanjunni 3 er vurdert til å være større 
enn 1/100 pr år, det vil si at sannsynligheten er mer enn 1% for at det kan gå et skred hvert år. 
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Sanntidsovervåking 
NVE har etablert sanntidsovervåking og varsling av Gámanjunni 3. Dette på bakgrunn av den 
høye sannsynligheten sammen med konsekvensene knyttet direkte til skredets utløpsområde og 
sekundærvirkninger i form av oppdemning.  

Sanntidsovervåkingen består av 9 GPS-mottakere, flere webkamera, værstasjon og 
landingsplasser i felt for helikopter. En bakkebasert radar (GB-InSAR) måler kontinuerlig 
bevegelse i det ustabile området fra dalen. Det vil også bli etablert flere strekkstag og laser som 
måler avstand på utvalgte sprekker. 

Sanntidsovervåking gjør at det ikke er fare for liv, men en ser at de helsemessige og 
psykososiale forholdene ikke er kartlagt og vurdert godt nok.   

Generasjonsskifte 
Plan- og bygningslovens § 28.1 sier at grunn bare kan bebygges, eller eiendom opprettes eller 
endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av  natur 
– eller miljøforhold.  For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig 
nedlegge forbud mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppfølging av byggverk. I tillegg 
er også TEK 17 § 7-3 styrende for utvikling av eiendommene. 

Med ovenstående lovverk som bakteppe, er mulighet for utvikling av eiendommene ikke 
tilstede.  Sannsynlighet for skred er større enn 1/100, noe som vanskeliggjøre drift, overtakelse 
og videreføring av eiendommene til ny generasjon.  Investeringer og næringsareal av 
eiendommene vil ikke være lønnsomt.  Mulighet for finansiering og forsikring av nye tiltak, vil 
være lite tilgjengelig.  Eiendommene har allerede i dag hatt et betydelig verditap. 

Kåfjord kommune har med bakgrunn i ny kunnskap endret sin høringsuttalelse til TEK 17 § 7-4, 
med et nytt pkt 1 a; «Kåfjord kommune tilrår ikke at utløpsområde fra fjellskred som en høyere 
sannsynlighet enn 1/100 gis unntak, selv om de kumulative vilkårene er oppfylt etter § 7-4.» 
Grunnlaget for vedtaket er gjort i forhold til den psykiske belastningen det er å bo i et område 
med svært stor fare for fjellskred.  Hensynet til de helsemessige påkjenningene er ikke godt nok 
hensyntatt verken i ROS-analysen eller annen saksbehandling.  Samlebegrepet liv og helse er 
brukt, uten det har vært fokus på å vurdere de store forskjellene i begrepet hver for seg; liv og 
helse. 

Tilbakeflytting 
Som kjent er det pr dato fare for fjellskred fra Gámanjunni i en størrelsesorden på 26 millioner 
m3.  Skredet vil dekke gårdene i utløpsområdet med svært store steinmasser, det er stor 
sannsynlighet for at mengden stein medfører at opprensking av raset ikke er gjennomførbart.  
Det påpekes i ROS analysen for Gámanjunni at tilbakeflytting tas ut som et eget prosjekt, da 
dette er en type planlegging en har svært liten erfaring med. 

At gjenoppbygging av eiendommene i utløpsområdet ikke lar seg gjøre, virker inn både på 
generasjonsskifte og utvikling av eiendommene. 

I forhold til beredskapslegging ser en at mulighet for å ha beredskapsfjøs stående klar til så store 
storfebesetninger ikke er mulig.  I samtale med Nortura, avd. Målselv er dette bekreftet.  
Sannsynligheten er svært stor for at nedslakting må skje ved evakuering.  

Når det gjelder spørsmålene omkring steinsprang og steinskred må dette vurderes og besvares av 
NVE. 
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Vurdering 

De økonomiske konsekvensene ved et fjellskred fra Gámanjunni vil bli store, både for 
enkeltpersoner som er direkte og indirekte berørt, samt Kåfjordsamfunnet og omgivelsenene 
rundt.  
 
Enkeltpersoner vil få skade på hus og eiendom, tap av inntekt og generelt opplevd verditap. For 
samfunnet vil ivaretakelse av våre innbyggere som berøres, både direkte som følge av skred og 
skredfaren kreve stor innsats. Videre vil Kåfjordsamfunnet få økonomiske utfordringer som 
følge av ødelagt infrastruktur, gjenoppbygging, beredskapsplanlegging, evakuering og varsling. 
 
Ut fra den erfaring Kåfjord kommune har med evakuering, flytting fra rasfarlige områder og 
andre tiltak ved naturfare, mener rådmannen det i dette tilfelle er behov for å behandle beboerne 
i utløpsområdet under Gámanjunni særskilt.  Området overvåkes 24/7, noe som gjør at beboerne 
ikke vil utsettes for tap av liv eller skade ved et fjellskred.  Imidlertid er ikke den psykososiale 
siden belyst godt nok.  Gámanjunni er det eneste området i Norge som har så høy sannsynlighet 
for utløsing av fjellskred, og må i den sammenheng behandles særskilt.  Rådmannen ser klart 
behovet for at en i den videre lovgivning skiller mellom fjellskred med sannsynlighet 1/100 og 
1/1000 – 1/5000. 
 
Et annet viktig moment er at for gårdene i utløpsområdet vil ikke gjenoppbygning være mulig, 
finansiering og forsikring av nye tiltak er lite tilgjengelig, slik at det totale verditapet på 
eiendommene vil være høyt.  Kåfjord kommune vil at disse næringseiendommene blir i 
kommunen, at de gis anledning til utvikling, og ikke minst at nye generasjoner kan overta og 
drive videre.  Med dette som bakteppe støtter kommunen opp om anken fra de berørte beborerne 
som er direkte i utløpsområdet, men ser at de økonomiske utfordringene blir svært store og 
uhåndterlig for kommunen alene. 
 
 
Kåfjord kommune har tatt store kostander i forbindelse med sikringstiltak for naturfare (bl.a 
snø- og jordskred) i perioden 2002 fram til d.d. Distriktandelen for Gámanjunni vil så stor at 
kommunen ikke har mulighet til å håndtere dette alene.  Rådmannen vil tilrå at det umiddelbart 
tas kontakt med OED, NVE og FM for et møte/seminar i forhold til hvordan de økonomiske 
konsekvensene kan ivaretas.   
 
Rådmannen ser gjerne at de beboerne som bor direkte i utløpsområdet inviteres til å delta.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/9 -2 

Arkiv: M41 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 08.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 22.01.2019 
11/19 Formannskap 04.02.2019 
6/19 Kåfjord kommunestyre 12.02.2019 

 

Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk 

Henvisning til lovverk: 
Drikkevannsforskriften 
Forskrift om brannforebygging 
 
 

Vedlegg 
1 Rapport 

 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling sitt vedtak ble enstemmig vedtatt. 

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

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

vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
6. 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. 

7. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020. 
8. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er 

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

Rådmannens innstilling 
5. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen 

vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
6. Prosjektering av utbyggingstrinn 1 (I og II) prioriteres inneværende år, og kostnadene 

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

lagt i økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
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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 
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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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Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer 

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 
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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. 

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. 
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Vedlegg 

1 Referat møte Manndalen sjøbuer 

3 Bilder flytekai 

4 Kommentarer/innspill etter 
dialogmøte 14.12.18 

5 Kommentarer etter dialogmøte 
14.12.18 - overtakelse av flytekai 

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 

 
 
 
 
 
 

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 
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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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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

  

 
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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Side 2 av 2 

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 
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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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MANNDALEN SJØBUER AS 
9144 SAMUELSBERG 

 
 Mobil:+47 41 60 47 38     E. post:   post@sjobuer.no     Org. nr.: 983 024 831 mva    
 
 
 
Kåfjord Kommune 
Kommunestyret 
 
 
Kommentarer etter «dialogmøte» - K-sak 57/18. 
 
Vår brygge har vært tilstede så lenge nåværende ledelse har drevet bedriften. En veldig stor 
del av vår drift både innen markedsføring og investering, er basert på at flytebrygga er en del 
av vår virksomhet. Vi selger ikke utelukkende kun hytter. Vi har bygd oss opp på å selge 
helhet og opplevelse. Det definerer oss. Når det nå fra kommunes side legges et sterkt press 
på oss for å demontere en viktig del av vår bedrift har vi mye å utsette på det: 1. Påklage 2. Et 
rettferdig oppgjør. 3. Habilitetsspørsmål. 4. Fotnote 
 
 

1. Manndalen Sjøbuer har siden 1994 vært en reiselivsaktør på Løkvoll. Etter noen år ble 
det besluttet det å satse på fisketurisme og det ble bygges anlegg for dette. Det ble 
bygget fryserom, sløyeskur og brygge. Det ble gitt støtte fra sametinget og SND til 
dette. Anlegget ble ført opp med egenkapital og offentlig støtte. En ny bedrift er på 
plass og har nå vært her i 25 år.  
 
I et møte 27.03.18 ble vi fremlagt av havnesjefen i Kåfjord at vår brygge burde fjernes 
i forbindelse med endringer av Løkvoll havn. I brev av 16.04.18 ba Manndalen 
sjøbuer AS om at vårt kaianlegg ikke fjernes fordi det er en viktig del av vår drift. At 
kommunen høsten 2018 la fram forslag om at brygga skal fjernes kom svært 
overraskende på oss. Vi kan ikke skjønne at kommunen bare kan vedta å fjerne viktig 
bygningsmasse for en av kommunens bedrifter. 
 
Kommunen har framhold som argument at de ikke finner noen papirer på søknad om 
oppføringa av kai. Hva som er årsaken til dette vet vi ikke. Flytebrygga ble oppført 
under tidligere eiere av anlegget. Vi har ikke tidligere fått noen henvendelser om at 
noe ikke var på stell og har i alle år handlet i god tro. Vi har hatt drift på flytebrygga 
så lenge at vi mener vi har hevd på bruken og arealet. Vi kan legge til at ingen av våre 
naboer ser ut til å ha problemer med oss. 
 
 

2. Under «dialogmøtet»  (14.12) ville kommunen overhode ikke komme oss i møte for å 
kompensere for et tap av flytebrygge. «Kompensasjonen» skulle være kr 0 pluss at 
kommunen tilbyr seg å ta kostnadene ved sanering av kaia. 
 
Det ble også lagt fram fra kommunens side at brygga ikke oppfyller krav og viser til 
noen bilder av slitt dekke på brygga. Til det er å si at vedlikehold av dekket nok kunne 
vært bedre, men drifta rundt brygga har vært redusert i den tiden som anleggsarbeider 
ved tunnellbygging har foregått på Løkvoll. Å oppgradere dekket til god stand vil ha 
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en kostnad  på ca 50.000 kr.  
 
For oss er brygga mer enn bare en teknisk gjenstand, det handler om identitet og 
kjernedriften til virksomheten. Derfor har vi hentet inn arkitekt for å komme med 
overslag på hva et tap av brygga vil bety økonomisk. 
 

 
Priser for flytebrygge med klargjøring 
 
Grunnarbeid og klargjøring med dekke. 100.000 u. mva.  
Pris hentet Manndalen Maskin. 
 
Hovedbrygge                                     46560 u. mva 
2 lengder brygge foran/bak               41840 u. mva 
Gangbar utligger x 6                         56222 u. mva 
Landgang                                          20080 u. mva 
Priser hentet fra tilbud gårdbrukerservice 2015 
 
Frakt og montering av Brygge  50.000 
Devalueringa av eiendomsverdien  2.000.000 
Totalt:                                                2.314.702 
Pris reduksjon slitasje 25 %                66.175 
 
Total :                                              2.248.527 
 
 

3. Kommunens saksbehandler har vært  Karin Karlsen. Hun er nært beslektet med eiere 
og drivere av vår nabocamp. Hun er i våre øyne inhabil. 

 
 

4. Fotnote. Som jeg har vært inne på har det i de siste 4 år har det vært 
anleggsvirksomhet i havneområdet på Løkvoll. Det har vært bra med tanke på at det 
en gang blir ferdig og finere. Vi har også hatt en del underleverandører som har bodd 
hos oss. På minussiden har vi mistet rykte og renomme blant gjester. Har rundt regnet 
tapt et sted mellom 100-200 tusen i kompensasjoner og at gjestene har reist tidligere 
enn opprinnelig bestilt. Hovedårsaken til dette er frakt av masser over kai på Løkvold 
ut over alminnelig ro-tid. Masser som Kåfjord kommune har tjent svært godt på å få 
fraktet inn. I fjor endret grunnen seg i vårt anlegg og vi har sterk mistanke om dette 
skyldes topplastede lastebiler i konstant frakt forbi. Vi må nå pusse opp betraktelig for 
å få fallet tilbake i dusjen. Vi har vært i kontakt med kommunen om dette, men 
kommunen stilte seg ikke forstående til dette.  
 
Samtidig har bedriften store utbyggingsplaner og har sett med glede på å kunne bidra 
til å gjøre området til et svært attraktivt sted for vår kommune. 

 
 
Med hilsen  
 
Henrik Solberg 
Daglig leder

80



Fra: post@sjobuer.no
Sendt: 15.01.2019 22.18.18
Til: Post Kafjord
Kopi: 'Martin Solberg'; 'Gerd mikalsen'

Emne: Innspill dialomøte 14.12.18
Vedlegg: Innspilll etter dialogmøte 14.12.18.doc
Hei.
 
Se vedlagt dokument
 
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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