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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/30 -2 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ann Karin Pedersen 

Dato:                 20.02.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/19 Formannskap -  Næringssaker 01.03.2019 

 

Delegerte vedtak Formannskap næring jan-2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Delegerte vedtak tas til orientering.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
FSNÆR-DEL 1/19 DS 31.01.2019 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 29 
bnr. 20 
 
Vedtak  
Astrid Marie Karlsen, 9144 Samuelsberg, innvilges konsesjon for erverv av 2/3 av gnr. 29 bnr. 
20, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21.  
Dette begrunnes med at søker eier allerede 1/3 (ideell andel) av omsøkt erverv. 
654/2019 J Birger Olsen 
 
 
FSNÆR-DEL 2/19 DS 31.01.2019 Søknad om konsesjon ved erverv av eiendom gnr. 29 bnr. 
130 
 
Vedtak 
Edith Karlotte Solvang, 9144 Samuelsberg, innvilges konsesjon for erverv av 1/3 av gnr. 29 bnr. 
20, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 21. Dette begrunnes med at søker eier allerede 2/3 (ideell 
andel) av omsøkt erverv. 674/2019 J Birger Olsen 
 

Vurdering 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/359 -89 

Arkiv: C00 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 04.02.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/19 Formannskap -  Næringssaker 01.03.2019 

 

Søknad støtte om tilskudd til oppbygging av nedbrente gapahuker 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord næringsstyre gir støtte som omsøkt, kr 15 000,-, til oppbygging av nedbrente 
gapahuker.  

2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 1.4718.453.380 tilskudd til lag og foreninger, styrkes med 
kr 15 000,-.  

3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp. 
4. Rådmannen foretar budsjettregulering.  
5. Beløpet utbetales etter at Kåfjord kommune har mottatt dokumentasjon på utgifter til 

omsøkt prosjekt.  
6. Dokumentasjon på utgifter til omsøkt prosjekt må være kommunen i hende innen 6 

måneder fra dato for behandling i utvalg.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune mottok 16.01.2019 en søknad fra Levin Mikkelsen, styreleder i Kultur og 
Næring i Indre Kåfjord (KNIK), om tilskudd på kr. 15 000,- til å bygge opp nedbrente 
gapahuker.  
 
Høsten 2018 brant to gapahuker ned i Kåfjord kommune med få dagers mellomrom. Begge to 
var bygd opp av, samt finansiert av KNIK. Totalt har KNIK stått bak byggingen av 7 stk. 
gapahuker og 1 stk. torvgamme.  
 
Branntilfellene er politianmeldt. Da søknaden ble innsendt var det enda ikke kommet noe svar 
fra politiets etterforskning.  



 
Før brannene var verken gapahukene eller torvgammen forsikret. KNIK har i etterkant av de to 
siste gapahuk-brannene forsikret alle sine gapahuker, og skriver i sin søknad at også nye 
gapahuker vil bli forsikret så snart de er gjenreist.  
 
Av søknaden kommer det frem at KNIK har omsøkt og fått tilslag på kr. 25 000,- fra Troms 
kraft. Gjennom innsamling og spleiselag har foreningen fått inn ca. kr. 15 000,-. Budsjett og 
finansieringsplan er som følger:  
 
Budsjett Finansiering 
Kr. 25 000,- Troms kraft (innvilget) 
Ca. kr. 15 000,-  Spleiselag (innvilget) 
Kr 15. 000,- Nord-Troms friluftsråd  
Kr 15. 000,- Kåfjord kommune 
Egeninnsats/ dugnad KNIK 
Totalt kr 70. 000,-  

 
Utgifter beregnet i forbindelse med oppbyggingen av nedbrente gapahuker er materialkostnader 
og bygningsarbeid. Egeninnsats kommer i tillegg.  
 
Foreningen KNIK arbeider for å utvikle bygda næringsmessig, kulturelt og sosialt.  
 
KNIK ønsker å bygge opp de to nedbrente gapahukene til våren.  
 

Vurdering 
Kåfjord kommune har i kommuneplanens samfunnsdel nedfelt langsiktige hovedmål for 
folkehelse: folkehelse som fremmer god fysisk og psykisk helse. Kommunen skal også fremme 
folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, som nedfelt i lov om 
folkehelsearbeid. Turstier i nærmiljø med tilhørende rasteplasser, gapahuker eller andre former 
for tilrettelagte stoppesteder har vist seg som effektiv tilrettelegging for fysisk aktivitet: 
Elvestien i Birtavarre er eksempelvis en av de mest brukte turene av samtlige Ut i nord-turer i 
Kåfjord.  
 
KNIK har i mange år vært delaktige i utviklingen av Kåfjord kommune på ulike måter. Bak 
byggingen av gapahuker og torvgamme ligger mange timer med frivillig arbeid, kronerulling og 
anskaffelse av midler, samt et stort engasjement for å utvikle egen kommune.   
 
Kåfjord kommune synes det er trist at frivillig innsats og hardt arbeid bokstavelig talt går opp i 
røyk. Det frivillige arbeidet utført av lag, foreninger og enkeltpersoner er med på å tilrettelegge 
for at det skal være godt å bo i Kåfjord og er på mange måter vår bærebjelke. Mange, KNIK og 
deres medlemmer inkludert, er fortvilet over situasjonen og over at gapahukene nå er borte.  
 
Det er positivt at KNIK allerede har søkt om og fått tilslag på deler av utgiftene. Det er også 
positivt at KNIK ønsker bygge opp igjen gapahukene etter en slik hendelse, samt at de ønsker gå 
inn med egeninnsats i et prosjekt de egentlig har utført tidligere.  
 
Kulturmidler avsatt til fritids- og idrettslag har ikke vært indeksregulert på mange år. Disse 
fordeles etter vedtatte kriterier og lyses vanligvis ut på våren. I 2018 dekket midlene i 
gjennomsnitt 7,4 % av lagenes omsøkte midler, hvilket betyr at store andeler av idrettslagenes 
utgifter må dekkes av andre midler. Da KNIK er en forening som arbeider med formål om 
næringsutvikling, faller de heller ikke inn under nevnte kulturmidlers søkekriterier.  



 
Saken legges frem for vurdering om støtte. 



Fra: Levin Mikkelsen (lev-m@nordtroms.net)
Sendt: 16.01.2019 19.43.52
Til: Post Kafjord; 'Hugo Tingvoll Utinord'
Kopi: 'Villy Ballovarre'

Emne: Søknad tilskudd
Vedlegg: 
Til Kåfjord kommune V/ordføreren
Til Nord Troms friluftsråd v/ Hugo Tingvoll
 
SØKNAD OM TILSKUDD KR.30.000,‐ FOR Å BYGGE OPP NEDBRENTE GAPAHUKER.
Herved søker Kultur og Næring i Indre Kåfjord om tilskudd kr.15.000,‐ fra Kåfjord kommune og kr.15.000,‐ fra Nord
Troms Friluftsråd til sammen kr.30.000,‐.
Som kjent så ble to gapahuker påsatt og nedbrent høsten 2018.  Så langt er det ikke kommet noe fra politiet vedr.
etterforkningen og vi er selvsagt svært bekymret for at dette kan skje igjen, men nå har vi forsikret alle våre
gapahuker 5 stk. og Magerelvgammen vi vil også tegne forsikring når vi bygger opp de nedbrente gapahukene. Så
langt har vi fått tilsagn fra Troms Kraft på kr.25.000,‐ og vi har fått inn ca.kr.15.000,‐ gjennom innsamlingen (spleis).
Vi trenger ca. kr.25.000,‐ pr. gapahuk i materialkostnader til sammen kr.50.000,‐ ,og i tillegg kr.20.000,‐, kostnader
for bygningsarbeide til sammen kr.70.000,‐. Egeninnsats vil også bli nødvendig.
Vi håper på et positivt svar.
Mvh.
Levin Mikkelsen
Styreleder KNIK.



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2018/451 -2 

Arkiv: 9/32 

Saksbehandler:  Kåre Å. Pedersen 

Dato:                 21.02.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/19 Formannskap -  Næringssaker 01.03.2019 

 

Søknad om deling av eiendommen gnr. 9 bnr. 32, tilleggsareal til eiendommen 
gnr. 9 bnr. 61. 

Henvisning til lovverk: Plan- og bygningslovens § 20-1 m), Plan- og bygningslovens kap. 19  
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m) tillates fradeling av et areal på ca. 19 daa av 
eiendommen gnr. 9 bnr. 32 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 9 bnr. 61. Det er ved 
avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling ikke medfører endret bruk av største delen av det 
aktuelle arealet. Videre er det vektlagt erververs behov for tilleggsareal.   
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at omsøkte fradeling ikke 
medfører endret bruk av størstedelen av det aktuelle arealet.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 9 bnr.61. 

Saksopplysninger 
 
Det søkes om fradeling av en parsell på ca. 19 dekar av eiendommen gnr. 9 bnr. 32. Formålet 
med fradelingen er å skaffe tilleggsareal til eiendommen gnr. 9 bnr. 61. Dette er en boligtomt på 
1,0 da.  
Naboer er varslet og det foreligger ingen protester mot tiltaket. 
 
Eiendommen gnr. 9 bnr. 32 er en hovedeiendom. 
 
PARTER:  
Eier: Kjellaug Mathisen 
Erverver: Marian M. Myrseth, Bjørn Tore Myrseth 

  
EIENDOM:  
Gnr/bnr: 9/32 Ideell 

andel: 
1/1 Bruksnavn: Skogheim 

 
 



Formål: Tilleggsareal til eiendommen gnr. 9 bnr. 61 
  
*      
Fulldyrka 
jord: 

 
  5,0 daa 

    

Overflate 
dyrka jord: 

 
  0,0 daa 
 

    

Innmarksbeite:   1,1 daa     
Produktiv 
skog: 

 
16,6 daa 

    

Annet 
markslag: 

 
30,4 daa 

    

Totalt: 53,1 daa     
 

*Arealopplysninger iflg. Gårdskart, NIBIO 
 
Eiendommen gnr. 9 bnr. 32 utgjør totalt 53,1 daa. Eiendommen består av 4 parseller i området 
Storslett, sør for Olderdalen, Storslett. En del av jordbruksarealet på eiendommen blir høstet.  
 
Søknaden er vurdert i forhold til Jordloven. Eiendommen har så lite jordbruks- og 
skogbruksressurser slik at Jordloven ikke kommer til anvendelse. Søknaden behandles derfor  
etter Plan- og bygningsloven. En del av det omsøkte arealet består av 5,0 da fulldyrka jord iflg. 
Gårdskart, NIBIO. Hoveddelen av dette arealet ligger brakk, det er kun ca. 2 da som blir høstet, 
som en del av et sammenhengende fulldyrka areal som strekker seg over flere eiendommer. 
Søknaden innebærer ingen omdisponering da det dyrkede arealet vil bli høstet som tidligere.  
Dette i følge opplysninger fra erverver av arealet. 
 
I henhold til kommuneplanens arealdel ligger det omsøkte arealet innenfor LNFR-område. I 
områder avsatt til LNFR formål tillates ikke bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse som ikke er 
ledd i stedbunden næring. Omsøkte fradeling vil være i strid med arealformålet og en tillatelse 
vil være avhengig av dispensasjon jfr. Plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
   
 
 



 
 
 
 

 
 

Vurdering 
 
Formålet med delingen er å fradele en parsell av eiendommen gnr. 9 bnr. 32 som tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 9 bnr. 61. Dette er ei relativt liten boligtomt på ca. 1 da. En har derfor 
forståelse for at erververne har behov for mer areal. Det er planer om oppføring av garasje på 



det omsøkte arealet. På grunn av de bratte terrengforholdene her kan det ikke oppføres garasje 
på egen eiendom.  Søker er bosatt utenfor kommunen, en antar at erververne har mer bruk for 
det aktuelle arealet enn det søker har.    
Som tidligere anført omfatter en del av det omsøkte arealet fulldyrka jord iflg. Gårdskart, 
NIBIO. Søknaden innebærer ingen reell omdisponering da det dyrkede arealet vil bli høstet som 
tidligere.  
Selv om det søkes om tilleggsareal til ei boligtomt er det i realiteten svært lite av det omsøkte 
arealet som skal brukes til boligformål. Omsøkte fradeling innebærer derfor en endring av 
eierforholdet til parsellen, og kun endring av bruken av en mindre del av arealet. Dette er derfor 
en noe spesiell sak. En kan også velge å se at resultatet av fradelingen betyr at det etableres en 
stor boligtomt.  
Kåfjord kommune hadde tidligere en praksis med å begrense tomtestørrelsen oppad til ca. 2,0 
daa for boligtomter. I de senere årene har denne praksisen blitt endret. Der hvor det 
arronderingsmessig mv. kan være fornuftig med noen større tomter, blir dette tillatt.  
Spesielt gjelder dette dersom omsøkt areal ikke kan nyttes til andre formål eks. areal som er av 
mindre verdi for jordbruket. Det forutsettes videre at slike fradelinger ikke kommer i konflikt 
med andre interesser.  
 
Søknaden berører et LNFR-område og krever dispensasjon fra bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel. Ihht. Plan- og bygningslovens § 19-2 skal det ikke gis dispensasjon 
dersom hensyn bak bestemmelsene i Pbl eller hensynene i Pbl`s formålsparagraf blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre skal det legges vekt på konsekvensene for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 
Pbl`s § 1-1 fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige generasjoner.  
I aktuelle sak gjelder fradeling av et areal hvor det skjer en endring av bruken kun for en mindre 
del av det omsøkte arealet. Det er derfor god grunn for å innvilge dispensasjon. 
 
Søknaden har ikke vært sendt ut til høring blant berørte sektormyndigheter da dette ikke har 
vært ansett som nødvendig. Søknaden er likevel sjekket opp mot databaser for ulike 
sektormyndigheter. En kan ikke se at delingen kommer i berøring med andre interesser.  
 
Søknaden også vurdert i forhold til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot 
aktuelle databaser. Søknaden omfatter areal som ligger i tilknytning til bebyggelse, og ikke 
arealer med spesielle naturtyper eller truede arter.  
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