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PS 1/19 Delegerte saker Formannskap næring november-desember 2018 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 

PS 2/19 Svar på - Søknad om støtte til oppbyggingen av nedbrent gapahuk 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Samarbeidsgruppa SP/KrF/MSNBL kom med følgende forslag: 
Søknaden innvilges som omsøkt med kr 20 000,- som belastes formannskapets reserve. 
AP v/ Bjørn Inge Mo kom med følgende forslag til pkt. 2: Det forutsettes at KNIK i framtiden 
tegner forsikring på bygninger og installasjoner. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Søknaden innvilges som omsøkt med kr 20 000,- som belastes formannskapets reserve. 
2. Det forutsettes at KNIK i framtiden tegner forsikring på bygninger og installasjoner. 

 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Søknaden innvilges som omsøkt med kr 20 000,- som belastes formannskapets reserve. 
2. Det forutsettes at KNIK i framtiden tegner forsikring på bygninger og innstallasjoner. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 



 
 

PS 3/19 Søknad om kommunal driftstilskudd for landbruksvikartjenesten i 
Kåfjord kommune i perioden 01.08 - 31.12.2018 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA, Kleiva i Vesterålen, 8400 Sortland, innvilges inntil 
kr. 50 000,- i driftstilskudd til dekking av 0,8 årsverk landbruksvikartjeneste i 5 måneder (august 
– desember) i Kåfjord kommune, for 2018. Beløpet er øremerket i 2018 budsjettet for Kåfjord 
kommune. 
 
 
Driftsstøtten er også innarbeidet i kommunebudsjettet for 2019 med kr. 120 000,-. Driftsstøtten 
vil også bli forsøkt innarbeidet i kommunebudsjettet for 2020 og på følgende år.  
   
Det kan foretas delutbetaling med 50 % av beløpet i juni, med sluttutbetaling året etter.  
For utbetaling skal det føres eget spesifisert regnskap for landbruksvikarene i Kåfjord, som skal 
sendes til Kåfjord kommune, ved sluttutbetaling. Driftsstøtten støttes med inntil kr. 120 000,- 
per år for 0,8 årsverk landbruksvikartjeneste. Utbetalingen skal ikke føre til overskudd i 
regnskapet.  
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA, Kleiva i Vesterålen, 8400 Sortland, innvilges inntil 
kr. 50 000,- i driftstilskudd til dekking av 0,8 årsverk landbruksvikartjeneste i 5 måneder (august 
– desember) i Kåfjord kommune, for 2018. Beløpet er øremerket i 2018 budsjettet for Kåfjord 
kommune. 
 
 
Driftsstøtten er også innarbeidet i kommunebudsjettet for 2019 med kr. 120 000,-. Driftsstøtten 
vil også bli forsøkt innarbeidet i kommunebudsjettet for 2020 og på følgende år.  
   
Det kan foretas delutbetaling med 50 % av beløpet i juni, med sluttutbetaling året etter.  
For utbetaling skal det føres eget spesifisert regnskap for landbruksvikarene i Kåfjord, som skal 
sendes til Kåfjord kommune, ved sluttutbetaling. Driftsstøtten støttes med inntil kr. 120 000,- 
per år for 0,8 årsverk landbruksvikartjeneste. Utbetalingen skal ikke føre til overskudd i 
regnskapet.  
 
 



 

PS 4/19 Behandling utsatt sak - Svar på søknad om - Støtte til kjøp av 
vacummaskin - Johns. H. Giæver 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på inntil kroner 26.000, eller 20 % av kostnadene, med 

NOK 135.000 som godkjent støtteberettiget kostnadsramme. 
2. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 

bagatellmessig støtte.  
3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som inngår 

i tiltaket og timelister for eget arbeid. En slik anmodning må sendes inn innen 6 måneder 
etter dagens dato.  

4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis en 
slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil 
tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

5. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017  

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Søknaden innvilges med et tilskudd på inntil kroner 26.000, eller 20 % av kostnadene, 
med NOK 135.000 som godkjent støtteberettiget kostnadsramme. 

2. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 
bagatellmessig støtte.  

3. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 
inngår i tiltaket og timelister for eget arbeid. En slik anmodning må sendes inn innen 6 
måneder etter dagens dato.  

4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis 
en slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne 
datoen vil tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

5. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017  

 
 

PS 5/19 Søknad om næringstomt i Olderdalen på gnr 7, bnr 14 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
1. Master Teknikk AS får kjøpe næringstomt på 1075m2 av kommunens eiendom gnr 7, bnr 

14, til omsøkt formål. 
2. Kjøpesum for tomta settes til kr. 43.000,-. I tillegg kommer dokumentavgift med kr. 

1.075,-, og tinglysningsgebyr med kr. 525,-. 
3. Tomta måles opp og skjøtes over så snart kjøpesum, avgift og gebyr er betalt. 
4. Dersom kjøpesum, avgift og gebyr ikke er betalt innen to måneder etter dette vedtaks 

dato, faller tilbudet om kjøp automatisk bort. 
5. Dersom tomta ikke er bebygd innen to år etter tinglyst skjøte, kan kommunen kjøpe 

tomta tilbake for samme sum den ble solgt for.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Master Teknikk AS får kjøpe næringstomt på 1075m2 av kommunens eiendom gnr 7, bnr 
14, til omsøkt formål. 

2. Kjøpesum for tomta settes til kr. 43.000,-. I tillegg kommer dokumentavgift med kr. 
1.075,-, og tinglysningsgebyr med kr. 525,-. 

3. Tomta måles opp og skjøtes over så snart kjøpesum, avgift og gebyr er betalt. 
4. Dersom kjøpesum, avgift og gebyr ikke er betalt innen to måneder etter dette vedtaks 

dato, faller tilbudet om kjøp automatisk bort. 
5. Dersom tomta ikke er bebygd innen to år etter tinglyst skjøte, kan kommunen kjøpe 

tomta tilbake for samme sum den ble solgt for.  
 

PS 6/19 Søknad om kjøp av forretning-/industritomt nord for Garver 
Hansens veg på Løkvoll 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Bjørn Inge Mo erklærte seg inhabil etter Forv. § 6. og fratrer møtet. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Bjørn Inge Mo tiltrer. 
 

Vedtak: 
1. Manndalen Maskin AS får kjøpe en forretning/industritomt på 7650 m2 av kommunens 

eiendommer gnr 29, bnr 44, 69 og 75, på Løkvoll, slik vedlagt kart viser. 
2. Kjøpesum for tomta settes til kr. 306.000,-. I tillegg kommer dokumentavgift med kr. 

7.650,-, og tinglysningsgebyr med kr. 525,-. 
3. Tomta kan ikke overdras før pågående anleggsarbeider på Løkvoll er avsluttet. Faktura 

med kjøpesum, gebyr og avgift sendes ut når anleggsarbeidene avsluttes. Etter plan skal 
arbeidene være ferdig sommeren 2019. 



4. Dersom kjøpesum, avgift og gebyr ikke er betalt innen fastsatt frist på faktura, faller 
tilbudet om kjøp automatisk bort. 

5. Dersom tomta ikke er bebygd innen to år etter tinglyst skjøte, kan kommunen kjøpe 
tomta tilbake for samme sum den ble solgt for.  

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Manndalen Maskin AS får kjøpe en forretning/industritomt på 7650 m2 av kommunens 

eiendommer gnr 29, bnr 44, 69 og 75, på Løkvoll, slik vedlagt kart viser. 
2. Kjøpesum for tomta settes til kr. 306.000,-. I tillegg kommer dokumentavgift med kr. 

7.650,-, og tinglysningsgebyr med kr. 525,-. 
3. Tomta kan ikke overdras før pågående anleggsarbeider på Løkvoll er avsluttet. Faktura 

med kjøpesum, gebyr og avgift sendes ut når anleggsarbeidene avsluttes. Etter plan skal 
arbeidene være ferdig sommeren 2019. 

4. Dersom kjøpesum, avgift og gebyr ikke er betalt innen fastsatt frist på faktura, faller 
tilbudet om kjøp automatisk bort. 

5. Dersom tomta ikke er bebygd innen to år etter tinglyst skjøte, kan kommunen kjøpe 
tomta tilbake for samme sum den ble solgt for.  

 
 
 

PS 7/19 Søknad om konsesjon for erverv av fallrettigheter i Trollvikelva i 60 
år 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune, innvilger konsesjon jfr. konsesjonslovens §§ 1 pkt. 3 og 21, i forbindelse 
med erverv av fallrettigheter i Trollvikelva fra ca. kote 460 til ca. kote 15, i Kåfjord kommune, 
med inntil 60 år.  
 
 
Konsesjon gis med vilkår gitt i NVEs konsesjonsbehandling.     
 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune, innvilger konsesjon jfr. konsesjonslovens §§ 1 pkt. 3 og 21, i forbindelse 
med erverv av fallrettigheter i Trollvikelva fra ca. kote 460 til ca. kote 15, i Kåfjord kommune, 
med inntil 60 år.  
 
 
Konsesjon gis med vilkår gitt i NVEs konsesjonsbehandling.     
 
 
 

PS 8/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 3 bnr. 3, tomt til eksisterende 
bolig. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 1 daa til boligtomt på 
eiendommen gnr. 3 bnr. 3.  
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er forsvarlig i forhold til den avkastning 
eiendommen kan gi. Videre begrunnes vedtaket med at fradelingen kun omfatter bebygd areal.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at søknaden kun omfatter 
areal som allerede er bebygd.     
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 1 daa til boligtomt på 
eiendommen gnr. 3 bnr. 3.  
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er forsvarlig i forhold til den avkastning 
eiendommen kan gi. Videre begrunnes vedtaket med at fradelingen kun omfatter bebygd areal.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at søknaden kun omfatter 
areal som allerede er bebygd.     
 
 



PS 9/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 6 bnr. 27, tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 6 bnr. 28. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 2,1 daa på eiendommen gnr. 6 
bnr. 27 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 6 bnr. 28. Omsøkte deling har ingen betydning for 
eiendommen gnr. 6 bnr. 27 sitt ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med at størstedelen 
av det omsøkte arealet er av mindre verdi for landbruket.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 2,1 daa fulldyrka dyrka jord til landbruksformål 
jfr. § 9 i Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at det aktuelle arealet tidligere er 
tatt i bruk til bygningsformål.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at omsøkte deling omfatter et areal som ligger 
brakk. Det vil etableres ny virksomhet her primært i forbindelse med landbruk. Kommunen ser 
ikke noe alternativt bruk av arealet.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 6 bnr. 28. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 2,1 daa på eiendommen gnr. 6 
bnr. 27 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 6 bnr. 28. Omsøkte deling har ingen betydning for 
eiendommen gnr. 6 bnr. 27 sitt ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med at størstedelen 
av det omsøkte arealet er av mindre verdi for landbruket.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 2,1 daa fulldyrka dyrka jord til landbruksformål 
jfr. § 9 i Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at det aktuelle arealet tidligere er 
tatt i bruk til bygningsformål.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at omsøkte deling omfatter et areal som ligger 
brakk. Det vil etableres ny virksomhet her primært i forbindelse med landbruk. Kommunen ser 
ikke noe alternativt bruk av arealet.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 6 bnr. 28. 
 



PS 10/19 Søknad om fradeling av 2 hyttetomter, eiendommen gnr. 31 bnr. 48. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 0,8 daa til 2 hyttetomter på 
eiendommen gnr. 31 bnr. 48.  
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er forsvarlig i forhold til den avkastning 
eiendommen kan gi. Videre begrunnes vedtaket med at fradelingen omfatter et mindre areal som 
ikke er av interesse for landbruket. I tillegg er det en fordel at omsøkte tomter ligger i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra  kommuneplanens 
arealdel for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at søknaden omfatter et 
mindre areal som ligger i tilknytning til veg og øvrig bebyggelse. Kommunen ser det som en 
fordel at slik fritidsbebyggelse blir samlet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 0,8 daa til 2 hyttetomter på 
eiendommen gnr. 31 bnr. 48.  
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling er forsvarlig i forhold til den avkastning 
eiendommen kan gi. Videre begrunnes vedtaket med at fradelingen omfatter et mindre areal som 
ikke er av interesse for landbruket. I tillegg er det en fordel at omsøkte tomter ligger i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse.  
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra  kommuneplanens 
arealdel for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at søknaden omfatter et 
mindre areal som ligger i tilknytning til veg og øvrig bebyggelse. Kommunen ser det som en 
fordel at slik fritidsbebyggelse blir samlet. 
 

 

PS 11/19 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 74 og gnr. 22 bnr. 
75 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Borgun Rødmyr, Øvre Tollevikvei 50, 9511 Alta, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 
75 på Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal er relativt lite i størrelse, og har slik beskaffenhet at det 
kan egne seg for utvikling i fellesskap.   
 
Borgun Rødmyr, søknad om konsesjon avslås for erverv av gnr. 22 bnr. 74 på Skattvoll i 
Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal forvaltes og drives best med lokal bosetting og tilhørighet, 
samt egner seg lite som fritidseiendom. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Borgun Rødmyr, Øvre Tollevikvei 50, 9511 Alta, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 
75 på Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal er relativt lite i størrelse, og har slik beskaffenhet at det 
kan egne seg for utvikling i fellesskap.   
 
Borgun Rødmyr, søknad om konsesjon avslås for erverv av gnr. 22 bnr. 74 på Skattvoll i 
Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal forvaltes og drives best med lokal bosetting og tilhørighet, 
samt egner seg lite som fritidseiendom. 

 

PS 12/19 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 74 og gnr. 22 bnr. 
75 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Astrid Elida Mørken, Soltindveien 25, 3113 Tønsberg, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 
bnr. 75 på Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal er relativt lite i størrelse, og har slik beskaffenhet at det 
kan egne seg for utvikling i fellesskap.   
 
Astrid E. Mørken, søknad om konsesjon avslås for erverv av gnr. 22 bnr. 74 på Skattvoll i 
Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal forvaltes og drives best med lokal bosetting og tilhørighet, 
samt egner seg lite som fritidseiendom. 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
Astrid Elida Mørken, Soltindveien 25, 3113 Tønsberg, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 
bnr. 75 på Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal er relativt lite i størrelse, og har slik beskaffenhet at det 
kan egne seg for utvikling i fellesskap.   
 
Astrid E. Mørken, søknad om konsesjon avslås for erverv av gnr. 22 bnr. 74 på Skattvoll i 
Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal forvaltes og drives best med lokal bosetting og tilhørighet, 
samt egner seg lite som fritidseiendom. 
 

 

PS 13/19 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 74 og gnr. 22 bnr. 
75 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Åshild Johnsen, Vikvegen 14, 9023 Krokelvdalen, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 
75 på Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal er relativt lite i størrelse, og har slik beskaffenhet at det 
kan egne seg for utvikling i fellesskap.   
 
Åshild Johnsen, søknad om konsesjon avslås for erverv av gnr. 22 bnr. 74 på Skattvoll i 
Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal forvaltes og drives best med lokal bosetting og tilhørighet, 
samt egner seg lite som fritidseiendom. 
 

 

Rådmannens innstilling 
Åshild Johnsen, Vikvegen 14, 9023 Krokelvdalen, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 
75 på Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal er relativt lite i størrelse, og har slik beskaffenhet at det 
kan egne seg for utvikling i fellesskap.   
 
Åshild Johnsen, søknad om konsesjon avslås for erverv av gnr. 22 bnr. 74 på Skattvoll i 
Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal forvaltes og drives best med lokal bosetting og tilhørighet, 
samt egner seg lite som fritidseiendom. 
 
 
 



PS 14/19 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 74 og gnr. 22 bnr. 
75 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Anna Stine Bertilde Johnsen, Nordahl Brunsgt. 8 A, 3018 Drammen, innvilges konsesjon for 
erverv av gnr. 22 bnr. 75 på Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 
21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal er relativt lite i størrelse, og har slik beskaffenhet at det 
kan egne seg for utvikling i fellesskap.   
 
Anna Stine Bertilde Johnsen, søknad om konsesjon avslås for erverv av gnr. 22 bnr. 74 på 
Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal forvaltes og drives best med lokal bosetting og tilhørighet, 
samt egner seg lite som fritidseiendom. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Anna Stine Bertilde Johnsen, Nordahl Brunsgt. 8 A, 3018 Drammen, innvilges konsesjon for 
erverv av gnr. 22 bnr. 75 på Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 
21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal er relativt lite i størrelse, og har slik beskaffenhet at det 
kan egne seg for utvikling i fellesskap.   
 
Anna Stine Bertilde Johnsen, søknad om konsesjon avslås for erverv av gnr. 22 bnr. 74 på 
Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal forvaltes og drives best med lokal bosetting og tilhørighet, 
samt egner seg lite som fritidseiendom. 
 
 

 

PS 15/19 Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 74 og gnr. 22 bnr. 
75 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kirsten Johnsen, Kringsjå 15, 1605 Fredrikstad, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 
75 på Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal er relativt lite i størrelse, og har slik beskaffenhet at det 
kan egne seg for utvikling i fellesskap.   
 
Kirsten Johnsen, søknad om konsesjon avslås for erverv av gnr. 22 bnr. 74 på Skattvoll i 
Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal forvaltes og drives best med lokal bosetting og tilhørighet, 
samt egner seg lite som fritidseiendom. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kirsten Johnsen, Kringsjå 15, 1605 Fredrikstad, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 22 bnr. 
75 på Skattvoll i Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal er relativt lite i størrelse, og har slik beskaffenhet at det 
kan egne seg for utvikling i fellesskap.   
 
Kirsten Johnsen, søknad om konsesjon avslås for erverv av gnr. 22 bnr. 74 på Skattvoll i 
Birtavarre, til fritidsformål. jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. 
Dette begrunnes med at omsøkt areal forvaltes og drives best med lokal bosetting og tilhørighet, 
samt egner seg lite som fritidseiendom. 
 

 

PS 16/19 Klagebehandling - søknad tillatelse oppsett av utmarksgjerde på 
gnr. 1 bnr. 1 i Djupvik 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 
Delegert vedtak Formannskap næring – nr. 38/18, opprettholdes. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter som skulle tilsi endring av vedtak. Saken er ikke å regne 
som søknadspliktig tiltak.  
 
Klagen sendes over til Fylkesmannen i Troms for realitetsbehandling.  
 
 
 



Rådmannens innstilling 
Delegert vedtak Formannskap næring – nr. 38/18, opprettholdes. 
 
Det er ikke kommet inn nye momenter som skulle tilsi endring av vedtak. Saken er ikke å regne 
som søknadspliktig tiltak.  
 
Klagen sendes over til Fylkesmannen i Troms for realitetsbehandling.  
 
 

PS 17/19 Svar på - Søknad om ettergivelse av lån 263229 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 04.02.2019  

Behandling: 
Ungdomsrådets representant fratrådte møtet på grunn av unntatt offentlig sak. 
Næringsstyret kom med følgende forslag: Søker tilbys 10 år lengere løpetid på lånet, og 
avdragsfrihet for å komme ajour med øvrig gjeld. Rådmannens innstilling falt, næringsstyrets 
forslag ble enstemmig vedtatt. 
UR repr. tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
Søker tilbys 10 års lengere løpetid på lånet, og avdragsfrihet for å komme ajour med øvrig gjeld. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Søknaden avslås.  
 
Søkeren ønskes velkommen til å søke oppstartmidler for ny virksomhet, og om rådgivning 
gjennom kommunens avtale med Halti næringshage. 
 
 


