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Utvalg: Formannskap 
Møtested: Formannskapssal, Rådhuset 
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Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ludvig Rognli Nestleder MSNBL 
Britt Pedersen Medlem AP 
Bjørn Inge Mo Medlem AP 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Mathias Nilsen Medlem UR 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Oddvar Leiros LEDER SPA 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Eva Torill Skogstad Svein Oddvar Leiros SPA 

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Håkon Jørgensen Fungerende rådmann 
Greta Larsen Møtesekretær 

 
Underskrift: 
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. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 1/19 Kopi: Utredningsbehov for vilkårsrevisjon - 
Guolasjohkavassdraget 

 2015/1111 

RS 2/19 Innkalling med saksliste og dokumenter møte i 
regionrådet 30. og 31.01.2019 

 2015/850 

PS 1/19 Delegerte saker Formannskap november-
desember 2018 

 2018/42 

PS 2/19 Delegerte saker Formannskap januar 2019  2019/30 
PS 3/19 Søknad om tilskudd  2019/10 
PS 4/19 Søknad om støtte til bytte av snøskuter til 

skiløypekjøring i ytre Kåfjord, YKIL 
 2019/5 

PS 5/19 Klage på avslag for oppføring av uthus  2018/366 
PS 6/19 Ang spørsmål om flyttinga av bebyggelse under 

Gámanjunni 
 2015/1420 

PS 7/19 Fritak for gebyrplikten for grunneiere i 
Kjerringdalen, vedtak av Kåfjordformannskap 
137/95 og 147/95 

 2017/37 

PS 8/19 Ad kommunens høringssvar til ny byggteknisk 
forskrift TEK 17 

 2015/1420 

PS 9/19 Utredning på anbud med vurdering, 
anbudspapirer og utlysning - Isbryting Kåfjorden 
(henvisning til F-sak 58/18) 

 2015/181 

PS 10/19 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan 
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

 2017/437 

PS 11/19 Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk  2019/9 
PS 12/19 Overføring av UKM-midler til kulturskolen  2015/1497 
 
Møtet startet kl.10.35. 
 
Referatsaker: Tatt til orientering. 
 
Møtet ble hevet kl.13.26. 
  



RS 1/19 Kopi: Utredningsbehov for vilkårsrevisjon - Guolasjohkavassdraget 

RS 2/19 Innkalling med saksliste og dokumenter møte i regionrådet 30. og 
31.01.2019 

  



PS 1/19 Delegerte saker Formannskap november-desember 2018 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 

PS 2/19 Delegerte saker Formannskap januar 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 

PS 3/19 Søknad om tilskudd 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende forslag: 
SMISO (Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms) beholder sin innvilgede støtte 
på kr.5000,- i årene 2018-2020, det foretas ikke økning.  



Norges Blindeforbund Troms innvilges som omsøkt kr. 500,- pr. medlem i Kåfjord, totalt 
kr.2.500,- for 2019.  
Jusshjelpa i Nord-Norge innvilges som omsøkt kr.1000,- for driftsåret 2019. 
Beløpene belastes budsjettpost 14734.100.285. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
SMISO (Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms) beholder sin innvilgede støtte 
på kr.5000,- i årene 2018-2020, det foretas ikke økning.  
Norges Blindeforbund Troms innvilges som omsøkt kr. 500,- pr. medlem i Kåfjord, totalt 
kr.2.500,- for 2019.  
Jusshjelpa i Nord-Norge innvilges som omsøkt kr.1000,- for driftsåret 2019. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 4/19 Søknad om støtte til bytte av snøskuter til skiløypekjøring i ytre 
Kåfjord, YKIL 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap gir støtte som omsøkt med inntil kr 55.000,- til innkjøp av 

snøskuter til Ytre Kåfjord idrettslag. 
2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 1.4718.453.380 støtte til idrettslag, styrkes med inntil kr 

55.000,-. 
3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp. 
4. Rådmannen foretar budsjettregulering. 
5. Beløpet utbetales når Ytre Kåfjord idrettslag har tilsendt Kåfjord kommune 

dokumentasjon på innkjøp og finansiering av snøskuter.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord formannskap gir støtte som omsøkt med inntil kr 55.000,- til innkjøp av 
snøskuter til Ytre Kåfjord idrettslag. 



2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 1.4718.453.380 støtte til idrettslag, styrkes med inntil kr 
55.000,-. 

3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp. 
4. Rådmannen foretar budsjettregulering. 
5. Beløpet utbetales når Ytre Kåfjord idrettslag har tilsendt Kåfjord kommune 

dokumentasjon på innkjøp og finansiering av snøskuter.  
 

PS 5/19 Klage på avslag for oppføring av uthus 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Saksbehandler John Johansen redegjorde for sak etter spørsmål fra formannskapet. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Klagen tas til følge etter særskilt vurdering og siden tiltaket er minimalt, samt at det 
ikke skal oppholde seg personer der. 

2. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver vil kunne lide ved evt. 
Naturskade. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Klagen tas til følge etter særskilt vurdering og siden tiltaket er minimalt, samt at det 

ikke skal oppholde seg personer der. 
2. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver vil kunne lide ved evt. 

Naturskade. 
 
 
 
 

 

 

Kart  

Tegning 

Avslag på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Uthus til hytte i Banol, GBnr 31/31 

Anke 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegert formannskap sak 55/18, opprettholdes. 



 

PS 6/19 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. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
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 20 % av distriktsandelen.   

3. 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. 

 



 
 

PS 7/19 Fritak for gebyrplikten for grunneiere i Kjerringdalen, vedtak av 
Kåfjordformannskap 137/95 og 147/95 

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  
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: 
 

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 8/19 Ad kommunens høringssvar til ny byggteknisk forskrift TEK 17 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannen innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1 a. Kåfjord kommune tilrår at Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ 
Direktoratet for byggkvalitet endrer TEK 17 § 7-4 til også å omfatte primærområder for 
skredfare når tilsvarende kumulative vilkår er oppfylt etter § 7-4.  
 
1 b. Kåfjord kommune tilrår ikke at utløpsområde fra fjellskred som har en høyere 
sannsynlighet  
enn 1/100 gis unntak, selv om de kumulative vilkårene er oppfylt etter § 7-4. 
  
2. Kåfjord kommune ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Direktoratet for 
byggkvalitet vurdere om det skal settes ned en gruppe bestående av aktuelle aktører som 
NVE, fylkesmenn i de aktuelle fylker, ev aktuelle kommuner i tillegg til de som staten 
oppnevner, for å få en god nok vurdering og framtidig behov i forhold til TEK 10 § 7-4. 
Dette innbefatter også en vurdering av hvilken overvåking som er god nok i forhold til 
objekt som har lav bevegelse, f.eks Revdalen i Kåfjord kommune. 
 
 
 
 

 

 

Særutskrift - Høringssvar - ny byggteknisk forskrift TEK 17 

Brev til direktoratet fra beboere 

Referat møte med beboere 13.12.18 

Rådmannens innstilling 
1 a. Kåfjord kommune tilrår at Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/ Direktoratet for 
byggkvalitet endrer TEK 17 § 7-4 til også å omfatte primærområder for skredfare når 
tilsvarende kumulative vilkår er oppfylt etter § 7-4.  
 
1 b. Kåfjord kommune tilrår ikke at utløpsområde fra fjellskred som har en høyere sannsynlighet  
enn 1/100 gis unntak, selv om de kumulative vilkårene er oppfylt etter § 7-4. 
  
2. Kåfjord kommune ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/Direktoratet for 
byggkvalitet vurdere om det skal settes ned en gruppe bestående av aktuelle aktører som NVE, 
fylkesmenn i de aktuelle fylker, ev aktuelle kommuner i tillegg til de som staten oppnevner, for 
å få en god nok vurdering og framtidig behov i forhold til TEK 10 § 7-4. Dette innbefatter også 



en vurdering av hvilken overvåking som er god nok i forhold til objekt som har lav bevegelse, 
f.eks Revdalen i Kåfjord kommune. 
 
 
 

PS 9/19 Utredning på anbud med vurdering, anbudspapirer og utlysning - 
Isbryting Kåfjorden (henvisning til F-sak 58/18) 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Saksutredningen avviker til, og er mangelfull, i forhold til isbryterinstruks og –kontrakt.  
2. Det presiseres ihht. isbryterinstruks og -kontrakt at dette er en døgnkontinuerlig tjeneste. 

 
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Saksutredningen avviker, og er mangelfull, i forhold til isbryterinstruks og –kontrakt.  
2. Det presiseres ihht. isbryterinstruks og -kontrakt at dette er en døgnkontinuerlig tjeneste. 

 
 
 

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 10/19 Fastsetting av planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vedtas fastsatt slik det 
foreligger.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vedtas fastsatt slik det 
foreligger.  
 
 

PS 11/19 Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk 

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. 
 
 
 
 

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 12/19 Overføring av UKM-midler til kulturskolen 

Saksprotokoll i Formannskap- 04.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1 – Bevilgning på kr. 10 000,- avsatt på konto 13516 455 377 flyttes over til kulturskolens 
budsjett – konto 13516 240 377. 



 
2 – Rådmannen foretar budsjettregulering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1 – Bevilgning på kr. 10 000,- avsatt på konto 13516 455 377 flyttes over til kulturskolens 
budsjett – konto 13516 240 377. 
 
2 – Rådmannen foretar budsjettregulering. 
 
 
 


