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Møteinnkalling 
 

Utvalg: Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 27.02.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00 eller SMS. 
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9146 Olderdalen, 20.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einar Eriksen (s)     Ina Engvoll (s) e.f. 
Leder HMDU      Sekretær 



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 3/19 

Referatsaker: 
Oppfølging fra møte i HMDU 22.01.19 

  
2016/120 

RS 4/19 Møteprotokoll HMDU 22.01.19 til orientering  2019/58 
 
PS 10/19 

Politiske saker: 
Orientering fra leder februar 2019 

  
2019/4 

PS 11/19 Søknad om dispensasjon motorferdsel, for kjøring 
med snøskutere i forbindelse med rusefisking av 
Olderdalsvannet 

 2019/51 

 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

  

 
Notat 

 
Til: Greta Larsen, Gunn Andersen, Karin Karlsen, Stine Pedersen, Einar Eriksen 
Fra: Ina Engvoll 

 
 

Referanse Dato 

2016/120-23 31.01.2019 
 
 

Oppfølging fra møte i HMDU 22.01.19 

 
Tre saker som medlemmene ikke fikk lastet ned, saker nr 3, 7 og ref.sak 1. Ber om 
at teknisk løsning gjennomgås.  
 
Det er pga at systemet ikke takler bokstavene æ, ø og å i overskriften. Det stod 
«på» i disse tre sakene som medlemmene ikke fikk lastet ned. Her må man dobbel 
sjekke at disse bokstavene ikke er med i overskriften for ettertiden. 
 
Tor Mikalsen (MDG) ønsker at protokollene legges som referatsak til neste møte. 
Utvalget vedtok enstemmig at protokollene legges som referatsak til neste møte. 
 
 
Servicekontoret ser ikke det hensiktsmessig at møteprotokoller skal legges som referatsak på 
etterfølgende møte, siden de da er lagt på hjemmeside og emøteserver. 
Den kan tas opp på skjerm, av f.eks leder, på møtet hvis det ønskes og gjennomgås av 
medlemmene. Det er leder for utvalget og etatsleder som godkjenner møteprotokollen før den 
offentliggjøres. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ina Engvoll 
sekretær 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

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

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Lena Gamvoll   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

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

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

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

        
  



Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 1/19 

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

  
2018/9 

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

Politiske saker: 
Leders orientering februar 2019 

  
2019/4 

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

 2018/57 

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

 2017/95 

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

 2017/37 

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

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

 2015/181 

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

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

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

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

Referatsakene tas til orientering. 

 

Møtet avsluttet kl 13.40. 

 



PS 1/19 Leders orientering februar 2019 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Følgende orientering ble gitt: 

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

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

 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Hovedutvalget tar redegjørelse fra leder til orientering. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Hovedutvalget tar redegjørelse fra leder til orientering. 
 
 
 

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

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 
Kåfjord kommune, innvilger dispensasjon i perioden f.o.m. 26.03.2019 t.o.m. 28.03.2019 for 
kjøring med 4 stk. snøskutere utafor snøskuterløypa på 3 følgende strekninger/område: 
1. Området Sabetjohka  
2. Guolasjavri/Sinaidmokki til Goddejavri  
3. Gussagorra til øvre-Ahkkejavri – jfr. vedlagt kart 
 
 
Dispensasjonen gis etter vilkår i motorferdsellovens nasjonal forskrift § 6, og 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 
 



For at dispensasjonen skal være gyldig forutsetter kommunen at Statskog har gitt 
grunneiertillatelse for kjøringen.  
 
Positivt vedtak begrunnes med at omsøkt kjøring er i forbindelse med kompetansebygging, 
utføres på snødekket mark, inntil etablert snøskuterløype, og vil ikke påvirke mennesker, vilt og 
naturmiljø med negativ belastning og ulempe, når dette gjennomføres på en forsvarlig måte.  
 
 
 
 
 

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

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

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

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

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

saka er avgjort. 
  

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



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

 
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

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

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

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

1. Jfr vedtak i f-sak 137/95 og 147/95 gis følgende husstander i Kjerringdalen fortsatt fritak 
fra gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  
Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut 
av vedtaket 

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

 
 

Vedtak: 
 



1. Jfr vedtak i f-sak 137/95 og 147/95 gis følgende husstander i Kjerringdalen fortsatt fritak 
fra gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  
Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut 
av vedtaket 

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

 
 
 
 

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

fra gebyrplikten: 

Navn Gnr/bnr Merknader 
Tor Nilsen, Kjerringdalen 34/10 Bebygd eiendom 
Alida Olsen, Kjerringdalen 34/9  
Kåre Pedersen, Kjerringdalen 33/6  
Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen 33/6 Fradelt: 33/33  
Øvrige husstander nevnt i vedtaket har skiftet eier eller er ubebygd, og faller dermed ut 
av vedtaket 

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

 
 
 

PS 5/19 Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

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

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

2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1- høydebasseng i kombinasjon med bygging av ny 
ledning prioriteres inneværende år, og kostnadene (sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av 
låneopptak. 

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

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



 

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

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

ledning prioriteres inneværende år, og kostnadene (sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av 
låneopptak. 

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

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

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

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

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

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

 
 

PS 6/19 Numedalen vannverk - revidert utredning 2018 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

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

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

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

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

kapitalbudsjett for 2020 er ikke tilstrekkelig og økes til 11 750 000,- inkl mva. 



3. Det forutsettes ønske om sammenkobling med det private vannverket sør for 
Numedalselva 

 
 
 

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

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

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

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



PS 8/19 Flytekai tilhørende Manndalen sjøbuer 

 

Vedlegg: 

Referat møte Manndalen sjøbuer 

Krav fra Manndalen sjøbuer  

Bilder flytekai 

 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

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

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

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

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

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

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

Vedtak: 
 

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

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

3. Kåfjord kommune dekker utgiftene for sanering av flytebrygga. 

 



 
 

PS 9/19 Rehabilitering av Manndalen basseng 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 22.01.2019  

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

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

Rådmannens innstilling 
 

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

2. Kåfjord kommune registrerer Manndalen Basseng AS i Kulturdepartementets 
anleggsregister 

 
 

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

 
 
 
 

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

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

 

 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/4 -4 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 18.02.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 27.02.2019 

 

Orientering fra leder februar 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Hovedutvalget tar redegjørelse fra leder til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saksopplysninger: 
Drift av etaten: 
Driften går som normalt. Etter langvarig kuldeperiode er det ikke rapportert inn unormalt 
mange frosne vannledninger.  
 
Personal og bemanning: 
Sykefraværet er fremdeles utfordrende blant renholdere, og det jobbes med nærværet. 
Langtidssykemeldte gir utslag på rapporteringer, og følges opp. Administrasjonen ønsker å 
lyse ut vikariat på renhold for å få en mer stabil tjeneste. Dette gjelder Birtavarre barnehage 
50 % og RK- basseng 40 % (så lenge denne skal ha drift), samt renhold for PU-boligen 40 
%. 
10-faktorevaluering er ikke gjennomført. 
 
Byggforvaltning: 
Utvalget ønsket en redegjørelse for hvorfor strømforbruket i Riebangardi er så høyt.: 
Oppvarming på Riebangardi er i hovedsak basert på vannbåren varme og varmebatteri i 
ventilasjonsanlegget. Vi har og noen få panelovner i drift. 
Oppvarming av vannet som sirkulerer i gulvene og forbruksvannet, gjøres av 3 stk. elkolber 
på 5 kw hver. Årlig forbruk ligger gjennomsnittlig på 270 kwt/m2. 
Dette er en mer kostbar måte varme opp bygningen på, kontra f.eks varmepumpe. 



Orientering om Basseng Olderdalen fra Erik Andersen: 
 
Ny søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av spillemidler til 
kulturdepartementet er utarbeidet av og sendt av saksbehandler Kjersti Hovland 
Rennestraum. Erik Andersen har bidratt med å justere kommunens andel av kostnader og 
innhente opplysninger fra rørleggerforetaket Reidar Skageseth AS på nye justerte 
kostnader, grunnet den første kostnaden som var utarbeidet av rørlegger sammen med 
Sweco AS var i fra februar 2017, og da 2 år gammelt. Denne første prisen kunne heller ikke 
legges til grunn ved å fremme ny søknad til departementet, og prisen måtte dermed justeres.  
 
Den første søknaden som Gerd Steines Nilsen sendte til kulturdepartementet ble avslått, 
selv om kommunen fikk signal fra fylkeskommunen ved Johnni Terje Håndstad, rådgiver for 
idrett og folkehelse i Troms fylkeskommune om at de godkjente søknaden og at kommunen 
var innstilt for å kunne tildeles spillemidler til reparasjon av basseng. Kommunen avventer 
nå svar på den siste søknaden og vi får tildelt spillemidler. 
 
Olderdalen skole: Vi har hatt store reparasjoner på to stk. ventilasjonsanlegg på skolen med 
lange driftsstans.  
Vann og avløp (610/615): 
Pumpestasjon på Løkvoll: Arbeidet med å bytte ut den gamle pumpestasjonen ble påbegynt 
i uke 8.  
 
Vei og veilys (640/641): 
LED-prosjektet fortsetter og er satt ut til inviterte aktører i kgvlight. Frist er satt til mars. 
Etter at LED-utskifting er ferdig for 2019, legges konkurranse om målte anlegg ut basert på 
status etter bytting av veilysarmatur. Alle nye anlegg får målere. 
Kontrakt for vintervedlikehold på veier og plasser går ut i mai. Konkurransegrunnlaget er 
ikke klargjort enda. 
 
Isbryting (650): 
Ingen større isdannelse på fjorden som er til hinder for fisket, selv under kuldeperioden var 
ikke dette et veldig stort problem. Erstatningskrav er lagt til videre behandling i 
Formannskapet, etter utredning om konkurransegrunnlag og utlysning. 
 
Kaier/ havner (654): 
- 
Økonomisk oversikt: 
Etatsleder informerer  
 
Øvrig: 
Rengjøringsmaskiner til SHOK er ute på anbud, 4 leverandører er invitert til konkurranse. 
 

 
Vurdering: 
Orienteringssaken gis ingen særskilt vurdering. 
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Søknad om dispensasjon motorferdsel, for kjøring med snøskutere i 
forbindelse med rusefisking i Olderdalsvannet 

Henvisning til lovverk:  
Motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6. 
Naturmangfoldloven etter § 7 prinsipper for offentlig beslutningstaking jfr. §§ 8 – 12.   
 

Vedlegg 

1 Søknad om dispensasjon motorferdsel 

2 Epost med tilleggsopplysninger fra søker 

4 Søknad om scooter kjøring. 

5 Begrunnelse for søknad. 

Rådmannens innstilling 
Olderdalen Jeger og Fiskeforening v/Jan Lindvall, epost.adr: jape-li@online.no  søknad om 
dispensasjon for kjøring med 7 snøskutere fra 7 boliger/eiendommer, med inntil 2 turer per uke 
for 2 snøskutere, og for inntil 5 år, innvilges med følgende miljøbegrensinger; 
 

1. Dispensasjonen innvilges for 5 snøskutere på nordsiden av Olderdalselva, jfr. søknad, for 
transport med 2 stk. snøskutere samtidig, og inntil 1 gang per uke (mandag – lørdag) - 
utenom helligdager. Begrenset med totalt inntil 12 turer per år, for 2 snøskutere samtidig. 
Gjeldende for perioden 2019 t.o.m. 2022, fra dato 01.02.xx og inntil 20.04.xx. hvert år, 
jfr. motorferdsellovens forskrift § 6 og naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Dette begrunnes 
med miljøhensyn for kjøring nær boligfelt, og lang kjørestrekning til snøskuterløypa.   
 

2. Tillatelsen gis med særlig grunn, da omsøkt kjøring ikke er å regne som turkjøring, og at 
kjøringen vil gå etter faste kjørespor fra boliger over eiendommer til åpen 
snøskuterløype. Kjøring på barmark er ikke lovlig.  

 
3. For at dispensasjonen skal være gyldig, forutsetter kommunen at grunneiere har gitt 

tillatelse, som kan dokumenteres ved eventuell kontroll. 

mailto:jape-li@online.no


4. Dato og underskrift skal påføres dispensasjonen med penn, før kjøringen tar til, for at 
transporten skal være gyldig – kun original er gyldig. Ved kontroll kan det kreves at 
samtlige fremlegger sin kjøreoversikt.  

 
2019 Dato Terje Bakkehaug – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   

 
 

2020 Dato Terje Bakkehaug – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 
 

2021 Dato Terje Bakkehaug – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 
 

2022 Dato Terje Bakkehaug – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 



5. Dato og underskrift skal påføres dispensasjonen med penn før kjøringen tar til, for at 
transporten skal være gyldig – kun original er gyldig. Ved kontroll kan det kreves at 
samtlige fremlegger sin kjøreoversikt.  

 
 

2019 Dato Bjørn Even Salamonsen – sign.   
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   

 
 

2020 Dato Bjørn Even Salamonsen – sign.   
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 
 

2021 Dato Bjørn Even Salamonsen – sign.   
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 
 

2022 Dato Bjørn Even Salamonsen – sign.   
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 



6. Dato og underskrift skal påføres dispensasjonen med penn før kjøringen tar til, for at 
transporten skal være gyldig – kun original er gyldig. Ved kontroll kan det kreves at 
samtlige fremlegger sin kjøreoversikt.  

 
2019 Dato Bjørn Tore Myrseth – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   

 
 

2020 Dato Bjørn Tore Myrseth – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 
 

2021 Dato Bjørn Tore Myrseth – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 
 

2022 Dato Bjørn Tore Myrseth – sign. 
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 



7. Dato og underskrift skal påføres dispensasjonen med penn før kjøringen tar til, for at 
transporten skal være gyldig – kun original er gyldig. Ved kontroll kan det kreves at 
samtlige fremlegger sin kjøreoversikt.  

 
2019 Dato Werner Hansen – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   

 
 

2020 Dato Werner Hansen – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 
 

2021 Dato Werner Hansen – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 
 

2022 Dato Werner Hansen – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 



8. Dato og underskrift skal påføres dispensasjonen med penn før kjøringen tar til, for at 
transporten skal være gyldig – kun original er gyldig. Ved kontroll kan det kreves at 
samtlige fremlegger sin kjøreoversikt.  

 
2019 Dato Kåre Olsen – sign.  
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   

 
 

2020 Dato  Kåre Olsen – sign. 
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 
 

2021 Dato  Kåre Olsen – sign. 
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 
 

2022 Dato  Kåre Olsen – sign. 
1 tur   
2 tur   
3 tur    
4 tur   
5 tur    
6 tur   
7 tur   
8 tur   
9 tur   

 
 
 



 

Saksopplysninger 
Les søknad – og øvrige vedlegg.  
Søknaden gjelder rusefiske i Olderdalsvannet.  
 
Det søkes om dispensasjon for kjøring med 7 snøskutere fra 7 bopeler, over private eiendommer 
til snøskuterløypa i Olderdalen. Perioden det søkes om er når snøskuterløypa er åpen, og fra 
01.02.2019 og for inntil 5 år. Det gjelder for 2 snøskutere hver gang, og 2 ganger per uke.  
 
Olderdalen Jeger og Fiskeforening, har rusefisket over flere år, i noen uker på ettervinteren.   
Rusefisket er på dugnad. Det vises jfr. søker til resultat med tynningsfisket, der småfisk tas opp 
og saneres. Stadig flere storfisk har blitt fisket opp de siste åra.    
 
Navn på søkere: Terje Bakkehaug, Arnulf Johansen, Bjørn Even Salamonsen, Bjørn Tore 
Myrseth, Werner Hansen, Kåre Olsen og Anders Mathisen, alle med adresse Olderdalen. 
 

Vurdering 
Søknader om dispensasjon fra motorferdselloven saksbehandles i oppsatte møter 
Det er ikke fremlagt noen plan for tynningsfisket, med antall ruser, mengde småfisk planlagt 
oppfiska mv. Ved kultivering av vann, utarbeides det vanligvis en kultivering-/skjøtselsplan, 
som viser nåsituasjon (etter prøvefiske – kondisjon på fisken) og tynningsfiske og 
måloppnåelse. I dette tilfellet dreier det seg mer om et mindre årlig opptak (justering) av 
småfisk.   
   
Vannet er etter jordskiftesak i 2016 avklart å være i jordsameie med flere eiendommer og 
eiendommen har fått betegnelsen gnr. 8 bnr. 74.  
  
Kommunen skal foreta en grundig vurdering av hver enkelt søknad, og skal sørge for at saken er 
tilstrekkelig opplyst, i tråd med forvaltningslovens § 17 om forvaltningsorganets utrednings- og 
informasjonsplikt. 
 
Det skal minimum vurderes følgende: 

- Er vilkårene etter nasjonal forskrift § 6 om tillatelse etter søknad oppfylt ?    
- Er transporten det søkes om ut fra vekt størrelse, omfang, avstand og lignende strengt 

nødvendig ? 
- Behovet for transport veid opp mot mulige skader og ulemper for natur og friluftsliv. 
- Søknaden ut fra prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 
- Vilkår ved eventuell godkjenning, for å redusere skader og ulemper som følge av 

transporten.  
 
Enhver dispensasjon skal være kontrollerbar. Kjøring som ikke er i samsvar med disse vilkårene 
vil ikke være tillatt. Kommunen må begrunne hvorfor en har gitt dispensasjon og ut fra 
gjeldende regelverk, både motorferdsellov med forskrift og naturmangfoldlovens prinsipper.   
 
Saken skal i tillegg behandles etter motorferdselloven med forskrift, og også vurderes ut fra 
prinsippene i naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget, § 9 om føre-var-prinsippet, § 10 
om økosystemtilnærming og samla belastning, § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver, og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.  



Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 skal i prinsippet være tilstrekkelig ivaretatt etter vurdering mot 
samtlige paragrafer i naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Transportmetoden virker som en drifts- og 
miljøforsvarlig god metode, når det tas særlig hensyn og antall turer begrenses til et minimum.  
 
Omsøkt kjøring dreier seg ikke om turkjøring. Området transporten er planlagt virker å kunne 
tåle en viss belastning, uten å ta fysisk skade, men det som er negativt er støybelastning inntil 
bebyggelse, som berører relativt mange boligeiendommer, og særlig gjelder det for 2 snøskutere 
på sør for Olderdalselva. Omsøkt transport vil ikke føre til andre direkte kjente negative 
konsekvenser, når dette gjennomføres på en forsvarlig og hensynsfull måte, uten å skade 
naturmiljø eller være til ulempe for noen. Antall turer bør begrenses til et minimum.  
  
Det er sjekka opp mot kulturminner, naturbase og artsdatabank, uten å finne noe som direkte 
hindrer kjøringen.  
 
Rusefiske trenger ikke å røktes/tømmes så ofte som 2 ganger per uke, og om dette velges å 
gjøres innimellom, kan snøskutere og utstyr transporteres til løypestart i Olderdalen.   
 
Kåfjord kommune, forutsetter at det innhentes på nytt for hver søknad, tillatelser fra samtlige 
berørte grunneiere. Hvis en grunneier nekter, kan det ikke kjøres på eiendommen. 
Dispensasjonen vil da være ugyldig.  
 
Det søkes om dispensasjon for 5 år. Kåfjord kommune, kan maksimum gi dispensasjon for inntil 
4 år.  
 
 
 
Kopi:  Fylkesmannen i Troms: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no 
 Politi:    post.troms@politiet.no 
 Statskog:   post@statskog.no  
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Søknad om dispensasjon motorferdsel 
 
Saksbehandler: Birger Olsen  

☐ Delegert administrativt vedtak  

Saken avgjøre ved:  
☒ Vedtak i utvalg/råd: HMDU (Hovedutvalg for Miljø Drift og 

Utvikling) 
 
 
 
Nærmere opplysninger om hvorfor saken ikke kan avgjøres med en gang: 
 
☒  Saken blir ikke avgjort før i møte i HMDU som skal avholdes den 19.02.2019 
 
Før saken behandles må følgende legges ved søknaden: 

1. Det må også legge med kart som viser omsøkt kjøretrase. 
2. Det er 7 personer som trenger dispensasjon, jfr. søknaden. Oppgi navn og adresse på dem 

– tegn inn kjørerute fra boligen til de 7 som trenger dispensasjon.     
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Birger Olsen 
Jordbrukssjef/konsulent 
Tlf.:  777 19 257 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/51-2 
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Fra: noreply_lp@kafjord.kommune.no
Sendt: 12.02.2019 08.50.28
Til: Birger Olsen
Kopi: 

Emne: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox
Vedlegg: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox.pdf

Åpne det vedlagte dokumentet.  Det ble skannet og sendt til deg ved hjelp av en flerfunksjonsmaskin fra Xerox.

Filtype til vedlegg: pdf, Flersiders

Plassering av flerfunksjonsmaskin: Utviklings avd.     
Enhetsnavn: KAF_UTV_FARGE      

Hvis du vil ha mer informasjon om Xerox-produkter og -løsninger, går du til http://www.xerox.com.



Søknad om kjøring med snøscooter over privat eiendom. 
 

I forbindelse med uttynningsfiske i Olderdalsvannet søker herved 
Olderdalen jeger og fiskeforening om kjøring med snøscooter over 
følgende eiendommer for å komme til lovlig scooter-løype. 
Eiendommene er fra starten: 9/32- 9/31- 9/4- 9/8- 9/1- 9/12- 8/3- 8/4- 8/11 
8/5-  8/18- 8/6- 8/17-  8/19- 8/2- 8/7. 
Kjøring vil vi foreta to ganger i uka med 2 snøscooter så lenge scooter 
sesongen varer vinteren 2016. Vi satser på å komme i gang 01.02 og 
avslutte ca 20.04. 
 
Olderdalen jeger og fiskeforening håper på en rask behandling og et 
positivt svar. 
 
Mvh 
Olderdalen jeger og fiskeforening 
Formann Jan Lindvall 
 
Vedlegg: Begrunnelse for søknaden.



Begrunnelse for søknaden. 
 

Oderdalen jeger og fiskeforening har i flere år drevet med uttynningsfiske i 
Olderdalsvannet. Vi gjør dette fordi røyevannet er fullt av småfisk og derfor må det 
tynnes ut slik fisken som blir igjen kan vokse seg stor. Om vi lykkes tror vi vannet vil 
bli enda mer attraktiv for bygdas befolkning. Dette fisket har hittil foregått i noen 
uker på ettervinteren. For å kunne utføre arbeidet må vi gjøre det ved bruk av sne- 
scooter. 
  
Flere hensyn må tas før vi kan komme i gang med fisket: 
Det må være snø nok slik at det er farbart opp godkjent scooterløype. 
Det er tidvis stor rasfare i dalen og i perioder er løypa stengt. 
Foreninga setter sikkerhet høyt; om løypa er åpen men vi selv vurderer rasfare, kjører 
vi ikke opp. 
Det skal alltid kjøres opp med 2 scooterer pga. sikkerhet. 
Arbeidet blir utført på dugnad. 
Vi har i år en dugnadsgjeng på 7 personer. 
 
Slik scooterløypa er lagt skaper det store problemer for oss å nå  starten på den. Skal 
vi starte der løypa starter i Olderdalen må vi laste snøscooter opp på bilhenger og 
kjøre bil til løypestart. De fleste i dugnadgjengen er i fullt arbeid, alle har ikke henger 
og er derfor avhengig av å kjøre med scooteren ut fra sin eiendom. Vi mener at 
miljøet spares om vi slipper omlastinga, For å være effektiv, spare tid, og i det hele 
tatt få gjennomført fisket søker vi derfor om å få passere noen private eiendommer 
slik at vi kommer til lovlig løype. Grunneiere det gjelder er positiv til vårt arbeid og 
har gitt sin tillatelse til passering. 
Kommunen har ved tidligere søknad fått underskrift fra alle berørte grunneiere om at 
de gir oss tillatelse til å passere deres eiendommer. 
 
Vi vet at bygdas befolkning er positiv til tiltak Olderdalen JFF har satt i verk, de har 
store forventninger til vårt prosjekt.  Vi har hittil møtt på velvilje fra kommunen i 
flere sammenhenger og håper og tror at Kåfjord kommune hurtig gir oss en slik 
tillatelse. 
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