
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 29.04.2019 
Tidspunkt: 11:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00 eller SMS. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 23.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einar Eriksen      Ina Engvoll (s) e.f. 
Leder HMDU      Sekretær 



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 5/19 

Referatsaker: 
Møteprotokoll HMDU 27.02.19 til orientering 

  
2019/58 

RS 6/19 1942/7/41 Svar på søknad om fritak fra feie- og 
tilsynsgebyr 

 2019/22 

RS 7/19 1940/1/126 fritak på feiing og tilsynsgebyr  2019/22 
RS 8/19 1940/25/39 søknad om fritak på feiing og 

tilsynsgebyr 
 2019/22 

RS 9/19 1940/Svar på søknad om overnatting Manndalen 
skole 

 2019/17 

RS 10/19 E6 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser i 
Kåfjord kommune 

 2015/667 

RS 11/19 Vedtak V5-3-105-2019 Fv. 332 – Samlevedtak 
for eksisterende fartsgrenser - Riks- og 
fylkesveger 

 2015/667 

RS 12/19 Avlesing vannmåler gnr 2, bnr 29, Nyheim  2017/95 
RS 13/19 Søknad om tillatelse til avløpsanlegg  2019/42 
RS 14/19 Årsmelding 2018 - brannvernet  2019/122 
 
PS 12/19 

Politiske saker: 
Orientering fra driftsetaten per februar 2019 

  
2019/4 

PS 13/19 Oppfølging og orientering fra møte i HDMU 
27.02.19 

 2016/120 

PS 14/19 Omorganisering av vannområdeutvalgene  2015/1040 
PS 15/19 Vedrørende prosjektering ny barnehage 

Manndalen 
 2019/133 

PS 16/19 Klimapartnersamarbeid med gjennomgang av 
klimaregnskap Kåfjord kommune 

 2015/898 

PS 17/19 Revisjon av snøskuterløypenettet i forhold til ny 
forskrift 

 2015/652 

 
 
Merk oppmøtetidspunkt kl 11.00.



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

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

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Einar Eriksen LEDER KRF 
Lena Gamvoll MEDL  
Tor Mikalsen NESTL MDG 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad MEDL AP 
Aud Helene Marthinsen MEDL FRP 
Aleksander Hansen MEDL UR 
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gunn Andersen Leder drift og utvikling 
Stine Pedersen VA ingeniør/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)  Lena Gamvoll (s) 
 
Aud Marthinsen (s)   Einar Eriksen (s) 

       
  



 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 

Kommentarer til innkalling og saksliste;  

Tor Mikalsen (MPG) etterlyser informasjon om følgende: 

Orienteringssaker om klima og miljø; status Klimapartner og Klima- og miljøplanen. Dette 
legges frem til neste møte av Birger Olsen. Karin Karlsen bes informere om Klimapartnermøtet 
hun deltok på. 

Fartsgrense Biedebakken: Karin Karlsen orienterer til neste møte om muligheten til å få endret 
fartsgrensen i Biedebakken/ FV332 (Skolevei) til f.eks 40 km/t 

Satser for båtplasser: Sammenlignet med andre fritidstilbud (eksempelvis scooter), leie av 
båtplasser kontra scootertilrettelegging. Bør ikke dette ses i sammenheng? 

- Utvalgsleder svarer: Investeringer i småbåthavner belastes ikke brukere. Kommunen gir 
tilskudd til drift av scooterløyper (stikking/ merking m.v), resten dugnad. 

- Kommunen betaler driftsutgifter og strøm til båthavner i Kåfjord, samt brøyting av 
scooterparkering i Kåfjordalen og Nordmannvik. 

Karin Karlsen bes informere om kapasitet (antall båtplasser) og priser i alle havnene til neste 
møte. 

Etatsleder informerer om enighet om overtakelse av flytekai tilhørende Manndalen Sjøbuer. 

Tomtespørsmål i forbindelse med kvikkleirekartlegging: Kartleggingen fritar ikke utbygger å 
foreta grunnundersøkelser før byggetillatelse kan gis. Noen områder «friskmeldes», men det kan 
likevel være nødvendig å foreta tilleggsundersøkelser. 

- Har kommunen tilskuddordning for grunnundersøkelser til utbygger? Pr i dag er dette 
ikke tatt med i budsjett. 

  



Utvalgsleder ønsker ta opp «Rutinebeskrivelse drift av snøscooterløyper»: Praksis av stenging 
av løyper ved rasfare, løypa opp Kåfjordalen ble stengt i helga etter farenivå 4. Dette skapte 
reaksjoner. For Kåfjorddalsløypa bør nivået kanskje vurderes til farenivå 5 før løypa stenges. 
Hvordan kan dette løses uten for mye administrasjon? Rutinebeskrivelsen er for å sikre 
snøscootertrafikken, men en bør kanskje se på denne på nytt.  

Kommunen følger varsom.no ved varsling/ stenging, observasjoner av publikum og utvalgte 
snømålere samt informasjon fra Meteorologiske institutt. Det rådspørres også fra faginstanser 
som NGI, NVE o.a ved behov, i tillegg til intern kompetanse. Dersom det er tvil på sikkerheten, 
stenges løypene etter «føre var»-prinsippet. 

Bernt Lyngstad (AP): Før det foretas stenginger, bør det være en tettere dialog med 
scooterforeningene om lokale forhold (Rutinebeskrivelsen må revideres). Kommunen er likevel 
suveren i avgjørelsen.  

Kåfjord kommune retter en henvendelse til MI om muligheten for egen værstasjon i indre 
Kåfjord, for å sikre bedre varsling og beredskap. 

RS 3/19 Oppfølging fra møte i HMDU 22.01.19 

Utvalget står fast ved at møteprotokollen fra forrige møte legges ved som referatsak til neste 
møte. 

Problemer med å laste ned saker med æ, ø og å i overskriften. Administrasjonen forsøker å 
unngå dette i fremtiden. 

RS 4/19 Møteprotokoll HMDU 22.01.19 til orientering. 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 11.10 
  



PS 10/19 Orientering fra leder februar 2019 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 27.02.2019  

Behandling: 
 
Aud Marthinsen (FRP): 

- Flytting av bibliotek til sosialt rom i idrettshallen, hvordan er status her? Saka har vært 
ute på høring. En uttalelse Taekwondo har innkommet. Spillemidler gitt for sosialt rom 
må tilbakebetales dersom dette rommet skal brukes til bibliotek, men her kan det søkes 
som nye spillemidler. Alternativ flytting for bibliotek er NAV sine lokaler dersom NAV 
sentraliseres. Begge alternativer jobbes med. 

- Drift av Sykehjemmet, når skal flyttingen gjennomføres? Foreløpig mål etter påsken 
2019. Velferdsteknologi-konkurransen har tatt litt mer tid enn forventet. Siste finish og 
flikking pågår, møbler er bestilt. Usikkerhet om hvilke konsekvenser dette får 
budsjettmessig. 

- Heimkunnskapsrom på Olderdalen skole: Påbegynnes med rivning før ferien og 
ferdigstilles før neste skoleår 2019/2020. 

Andre saker som er redegjort for: 
- Stillingsutlysning renhold Birtavarre; 40 % +50% +10 % (samlet 100 % stilling) 
- Tilbakemelding om veibelysning langs E6 og fylkesveger er purret på jevnlig fra Statens 

vegvesen, uten at dette blir gitt. 
 
Økonomisk redegjørelse:  
Etatsleder informerer om nytt økonomisk oppsett, og ønsker tilbakemelding om dette oppsettet 
kan brukes. Utvalget godkjenner denne rapporten som oppsett for økonomisk rapportering. 
Rapporten sendes ut innen 10. hver måned til rådmannen og til utvalget. 
Ingen øvrige kommentarer. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Hovedutvalget tar redegjørelse fra leder til orientering. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Hovedutvalget tar redegjørelse fra leder til orientering. 
 
 
 



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

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 27.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jape-li@online.no


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   

 
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   

 
 
 
 



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   

 
 



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   

 
 

 
 
 



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   

 
 



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   

 

 



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. 
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.  

  

mailto:jape-li@online.no


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   

 
 

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   

 



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   

 



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   

 



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   

 



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   

 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
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K.A. MARTHINSEN EIENDOM AS 
Olderdalsvegen 108 
9146  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 1/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/22-4 1362/2019 M88 22.02.2019 

 

1942/7/41 Svar på søknad om fritak fra feie- og tilsynsgebyr 

 
Saksopplysninger: 
Hjemmel i LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-2015-12-17-
1710 Forskrift om brannforebygging.  
 
Vurderinger: 
Gnr.7 Bnr.41 Komtek – Avtale 200930 Bygg nr. 192082196 Type bygg   

 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 
 
Søknad 22.02.19 med begrunnelse av fritak. Ildsted og pipe er fjernet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 Side 2 av 2

Vedtak 
Søknaden innvilges med virkning fra 22.02.19. 
  
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til miljø, drift og utvikling  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
 
 
 
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 2019/22-4 
 

Vedlegg 
1 Søknad om fritak 

 
 
 
 
 
 
 
 



1

Bernt-Thomas Åbyholm

Fra: Kent-Arne Marthinsen <kmarthin@start.no>
Sendt: fredag 22. februar 2019 11.02
Til: post@nordtromsbrannvesen.no
Emne: Tidligere Båthuset i Olderdalen/ Nå kalles dette " Trygdekontoret " Eiendom 

7/41

Undertegnede har totalt ombygget dette huset til Pub/bar. I den forb. Så er ildsted og pipe fjernes. Ber om at dette 
korrigeres på kommunale avgifter. 
 
 
 
Kent Marthinsen 
 
 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Jens Ivar Simonsen 
Djupvik 
9146  Olderdalen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 3/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/22-15 1831/2019 M88 08.03.2019 

 

1940/1/126 fritak på feiing og tilsynsgebyr 

 
Saksopplysninger  
Hjemmel i LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-2015-12-17-
1710 Forskrift om brannforebygging. 
 
Vurderinger 
Gnr.1 Bnr.126 Komtek – Avtale 201503 Bygg nr. 300650913 Fritidsbygg   
 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 
 
Søknad 04.03.19 med begrunnelse av fritak.   
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Side 2 av 2

 
 
Vedtak 
Søknaden innvilges med virkning fra 01.01.19 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Nils-Arnold Nilsen 
Brannsjef / region Nord-Troms 
 
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 2019/22-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Per Sigmund Jensen 
Ilevegen 4 
9017  Tromsø 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 2/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/22-6 1399/2019 M88 25.02.2019 

 

1940/25/39 søknad om fritak på feiing og tilsynsgebyr 

 
Saksopplysninger  
Hjemmel i LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-2015-12-17-
1710 Forskrift om brannforebygging.  
 
Vurderinger 
Gnr.25 Bnr.39 Komtek – Avtale 200836 Bygg nr. 192099838 Enebolig  
 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 
 
Søknad 20.02.19 med begrunnelse av fritak.  
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Side 2 av 2

 
 
 
Vedtak 
Søknaden innvilges med virkning fra 01.01.19 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Nils-Arnold Nilsen 
 
 
 
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 2019/22-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

KÅFJORD KOMMUNE 
SENTRALADMINISTRASJON 
Postboks 74 
9148  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 4/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/17-4 2121/2019 M70 21.03.2019 

 

1940/Svar på søknad om overnatting Manndalen skole 

 
Saksopplysninger: 
Hjemmel: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §7. 
 
For overnatting som avholdes i bygg som ikke er tilrettelagt for overnatting skal dette innmeldes til 
brannvesenet. 
 
Vurderinger: 
Bygg: Manndalen skole 
Formål: Ungdomssamling Den lutherske - læstadianske menighet, lyngen retning 
Adresse: Manndalen skole, 9144 Samuelsberg 
Kommune: Kåfjord 
 
Ansvarlig leder: Nils Ole Dalvik 
Telefon: 922 44 743 
E-postadresse: nils-ola@dalvik.no 
 
Nattevakt:  
Geir Arne Henriksen 906 27 762, Alexander Nilsen 908 44 605, Ninni Prøvlien 913 39 691, lørdag 
Oddbjørn Johansen 414 97 339, Beate Andersen 951 73 749, Marianne Bakkehaug 952 80 634, Vegard 
Andersen 418 84 698 
 
Tidsrom for overnatting: 22-24.03.2019 
 
Antall: 53 personer 
Alder: 13 år og oppover 
 



 
 Side 2 av 2

Søknad av 21.03.2019 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende 
dokumentert. 
 
Vedtak 
Søknaden innvilges med virkning fra 22.03.2019. 
  
Klageadgang  
Vedtaket kan ikke påklages. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
 
 
 
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 2019/17-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 22.02.2019 15.20.48
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Dokument 19/123-104 Vedtak V5-3-104-2019 E6 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Kåfjord
kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 19_123-104Vedtak V5-3-104-2019 E6 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Kåfjord kommune
med vedlegg.pdf
Til Kåfjord Kommune

Vedlagt oversendes dokument 19/123‐104 Vedtak V5‐3‐104‐2019 E6 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Kåfjord kommune i sak Skiltvedtak Region nord 2019 fra Statens vegvesen. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Kåfjord Kommune

Vedlagt sender vi dokument 19/123‐104 Vedtak V5‐3‐104‐2019 E6 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Kåfjord kommune i sak Skiltvedtak Region nord 2019 frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for
innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Kåfjord Kommune

Enclosed you will find the document 19/123‐104 Vedtak V5‐3‐104‐2019 E6 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Kåfjord kommune from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9010 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Vedtak V5-3-104-2019 

 

   

   

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Stein Berg-Johansen / 77617299 19/123-104    22.02.2019 

     

      

Vedtak V5-3-104-2019 E6 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - 

Kåfjord kommune 

Statens vegvesen gjennomfører en revisjon av eksisterende fartsgrensevedtak for riks- og 

fylkesvegene innen Vegavdeling Troms. Formålet med revisjonen er å ha et oppdatert 

vedtaksregister for vegnettet. Det er gjennomført nye og nøyaktige registreringer av 

start/slutt av eksiterende fartsgrensesoner, og disse oppdaterte registreringene er benyttet 

som grunnlag ved høringen. 

 

Forslaget om nytt samlevedtak er forelagt Troms politidistrikt, Troms fylkeskommune og 

Kåfjord kommune uten at det er mottatt merknader. 

 

Følgende vedtak treffes: 

 

Med hjemmel i skiltforskriften § 26, fattes det nytt samlevedtak for eksiterende fartsgrenser 

langs Europaveg 6 i Kåfjord kommune. Fartsgrenseoversikt følger som vedlegg. 

 

Vedtaket er gyldig fra denne dato, og erstatter tidligere vedtak for strekningene langs 

Europaveg 6 i Kåfjord kommune. 

 

 

Vegavdeling Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Strømseth Øyvind 

seksjonsleder Berg-Johansen Stein 



  

 

 

2 

  

Vedlegg: E6 - Fartsgrenseoversikt Kåfjord kommune 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Kåfjord Kommune,  Boks 74, 9148 OLDERDALEN 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 TROMSØ 

 



Veg FHp FMeter THp TMeter Lengde Side X-FMeter Y-FMeter X-TMeter Y-TMeter Fartsgrense Vedtaksnummer

E6 16 8435 16 17428 8993 708227 7714696 709601 7723404 90 VD-3-301-2018

E6 16 17428 16 23772 6344 80  

E6 16 23772 17 125 1280 715365 7724652 716482 7724942 70  

E6 17 125 17 4435 4310 80

E6 17 4435 17 5958 1523 719092 7722614 720282 7721790 60

E6 17 5958 17 13687 7729 80

E6 17 13687 17 13828 141 Venstre 80

E6 17 13687 17 13828 141 Høyre 727293 7720001 727401 7720090 70

E6 17 13828 18 32 339 727401 7720090 727449 7720410 70

E6 18 32 18 103 71 Venstre 727449 7720410 727417 7720473 70

E6 18 32 18 103 71 Høyre 80

E6 18 103 18 16807 16704 80

E6 18 16807 18 17907 1100 715950 7730401 715253 7731245 60

E6 18 17907 23 495 921 715253 7731245 714463 7731710 50

E6 23 495 23 2607 2112 714463 7731710 712806 7732933 60

E6 23 2607 23 8440 5833 80

E6 23 8440 23 10770 2330 712289 7738490 713248 7740359 60

E6 23 10770 23 14280 3510 80

E6 23 14280 23 19673 5393 713669 7743772 712542 7748017 60

E6 23 19673 23 20344 671 80



Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 21.02.2019 14.51.44
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Dokument 19/123-105 Vedtak V5-3-105-2019 Fv. 332 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser -
Kåfjord kommune sendt fra Statens vegvesen
Vedlegg: 19_123-105Vedtak V5-3-105-2019 Fv. 332 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser - Kåfjord
kommune med vedlegg.pdf
Til Kåfjord Kommune

Vedlagt oversendes dokument 19/123‐105 Vedtak V5‐3‐105‐2019 Fv. 332 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Kåfjord kommune i sak Skiltvedtak Region nord 2019 fra Statens vegvesen. Se vedlegget for
innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Kåfjord Kommune

Vedlagt sender vi dokument 19/123‐105 Vedtak V5‐3‐105‐2019 Fv. 332 – Samlevedtak for eksisterende
fartsgrenser ‐ Kåfjord kommune i sak Skiltvedtak Region nord 2019 frå Statens vegvesen. Sjå vedlegget for
innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Kåfjord Kommune

Enclosed you will find the document 19/123‐105 Vedtak V5‐3‐105‐2019 Fv. 332 – Samlevedtak for
eksisterende fartsgrenser ‐ Kåfjord kommune from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Stakkevollvegen 35-37 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9010 TROMSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Vedtak V5-3-105-2019 

 

   

   

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Stein Berg-Johansen / 77617299 19/123-105    21.02.2019 

     

      

Vedtak V5-3-105-2019 Fv. 332 – Samlevedtak for eksisterende fartsgrenser 

- Kåfjord kommune 

Statens vegvesen gjennomfører en revisjon av eksisterende fartsgrensevedtak for riks- og 

fylkesvegene innen Vegavdeling Troms. Formålet med revisjonen er å ha et oppdatert 

vedtaksregister for vegnettet. Det er gjennomført nye og nøyaktige registreringer av 

start/slutt av eksiterende fartsgrensesoner, og disse oppdaterte registreringene er benyttet 

som grunnlag ved høringen. 

 

Forslaget om nytt samlevedtak er forelagt Troms politidistrikt, Troms fylkeskommune og 

Kåfjord kommune uten at det er mottatt merknader. 

 

Følgende vedtak treffes: 

 

Med hjemmel i skiltforskriften § 26, fattes det nytt samlevedtak for eksiterende fartsgrenser 

langs fylkesveg 332 i Kåfjord kommune. Fartsgrenseoversikt følger som vedlegg. 

 

Vedtaket er gyldig fra denne dato, og erstatter tidligere vedtak for strekningene langs 

fylkesveg 332 i Kåfjord kommune. 

 

 

Vegavdeling Troms 

Med hilsen 

 

 

 

Strømseth Øyvind 

seksjonsleder Berg-Johansen Stein 



  

 

 

2 

  

Vedlegg: Fv332 - Fartsgrenseoversikt Kåfjord kommune 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Kåfjord Kommune,  Boks 74, 9148 OLDERDALEN 

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Troms politidistrikt, Postboks 6132, 9291 TROMSØ 

 



Veg FHp FMeter THp TMeter Lengde Side X-FMeter Y-FMeter X-TMeter Y-TMeter Fartsgrense

Fv332 1 0 1 438 438 715864 7724555 715516 7724686 50

Fv332 1 438 1 712 274 715516 7724686 715386 7724923 70

Fv332 1 712 1 2028 1316 715386 7724923 715200 7723642 60

Fv332 1 2028 1 3830 1802 715200 7723642 715998 7722495 50



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

vigdis nilsen 
 
   
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2017/95-65 231 15.04.2019 

 

Avlesing vannmåler gnr 2, bnr 29, Nyheim 

Eiendommen gnr 2, bnr 29 fikk installert vannmåler 04.06.2018, men pga en inkurie ble det ikke 
gitt god nok orientering om plombering av måler.  Dette medførte at eiendommen ble fakturert 
for areal og ikke kubikk ved utkjøring av faktura for første kvartal.   
 
Eiendommen ble først plombert 25.02.19, forbruk var da på 12 m3. 
 
Faktura for 1. kvartal 2019, krediteres da avgift for areal ikke skal belastes eiendommen.  
Eiendommen belastes forbruk etter vannmåler fra og med 04.06.18 ved avlesing januar 2020.  
Minner om at eier må sende inn forbruk til Kåfjord kommune, 
postmottak@kafjord.kommune.no, innen 15.01.20. 
 
Er det spørsmål i forbindelse med ovennevnte er det bare å ta kontakt. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Karin Karlsen 
førstekonsulent/beredskapsrådgiver 
Tlf.:  777 19 254 
 
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 2017/95-65 

 
Intern kopi: 
Joar Grønnbakk  

mailto:postmottak@kafjord.kommune.no


 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Endre Grape 
Øvermyra 
9144  Samuelsberg 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 5/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/42-3 3042/2019 K24 23.04.2019 

 

Søknad om tillatelse til avløpsanlegg 

SAK: VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR 30/ BNR 71 
Saken er behandlet som delegert sak i Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling, saksnr 5/19 
Saksdokumenter: 

 Søknad om rehabilitering av anlegg/utslippstillatelse fra prefabrikkert slamavskiller (4 m³) 
med infiltrasjonsfilter, på gnr 30, bnr 71- Kåfjord kommune. 

 Faktura med saksbehandlingsgebyr for utslippssak vedlegges. 
Saksutredning: 

 Søknaden gjelder rehabilitering av anlegg/ utslippstillatelse for privat avløpsanlegg, 4 m³ 
slamavskiller med infiltrasjonsanlegg, på eiendommen gnr 30, bnr 71 i Kåfjord kommune.  

 Søknaden gjelder også ansvarsrett for Koth & Sønner AS, Skibotn, for utførelse av anlegget.  
 Det er kommunal vannforsyning i området. Avløpsanlegget vurderes å ikke komme i konflikt 

med andre interesser.  
 Det forutsettes at forholdene på stedet er slik at infiltrasjonsanlegg kan bygges i samsvar med 

Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg /VA-miljøblad nr. 59 (2016) 
Lukkede infiltrasjonsanlegg. Det vises også til VA-miljøblad nr. 48 og 100. 

 Slamavskiller for boligbebyggelse skal i hht Kåfjord kommunes renovasjonsforskrift tømmes 
hvert 2. år. 

Henvisning til delegasjon: Delegasjonsreglement vedtatt av Kåfjord kommunestyre sak 74/2009. 

Vedtak:  
1. Utslippstillatelse gis for rehabilitert privat avløpsanlegg; 4 m³ slamavskiller med 

infiltrasjonsanlegg, på eiendommen gnr 30, bnr 71 i Kåfjord kommune. 
2. Anlegget skal monteres i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate 

jordrenseanlegg /VA-miljøblad nr. 59 (2016) Lukkede infiltrasjonsanlegg. Det vises også 
til VA-miljøblad nr. 48 og 100. 

3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg. 
4. Koth & Sønner AS godkjennes som ansvarshavende på prosjektet. 
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, bortfaller 

tillatelsen.  Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år. 
6. Ferdigattest / kontrollerklæring, samt bildedokumentasjon av infiltrasjonsgrøft sendes 

kommunen når arbeider er utført. 
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Lovhjemmel: Forurensningsforskriften 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 
uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Stine Pedersen 
Ingeniør VVA 
 
 
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 2019/42-3 
 

Vedlegg 
1 faktura 

 
 
 
 
 
 

Kopi til: 
John Johansen    
Kåre Å. Pedersen    
Birger Olsen    
Hallgeir Rundberg    
Nils Petter 
Blomstereng 

Øvermyra 9144 Samuelsberg 

 
 



Kåfjord kommune FAKTURA
Drift- og utviklingsavdelingen Org.nr. 940 363 586

Kåfjord kommune DATO: 23.04.19

9148 Olderdalen

Tlf. 777 19 200 FOR: gnr/bnr 30/71

Faktureres til:

Endre Grape

Øvermyra

9144 SAMUELSBERG

BELØP

2 110,00kr             

TOTALT  2 110,00kr             

Fakturaen betales til konto nr.: 4785 07 00024, merk innbetalingen HMDU sak 5/19

Hvis du har spørsmål til denne fakturaen, kan du kontakte Stine Pedersen, 77719268

Kopi til kommunekassa, her

Fakturaen bes betalt innen 03.05.2019

BESKRIVELSE

Gebyr jf. Delegert vedtak HMDU- 5/19

TAKK FOR SAMARBEIDET!
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1938-1940-1941-1942-1943 
NORD-TROMS BRANNVESEN 

 Arkivsaknr:  

Arkiv:  

Saksbehandler: Nils-Arnold Nilsen 

Dato: 22.03.2019 

 
MELDING OM BRANNVERNET 2018 
 
Visjon 
Nord-Troms Brannvesen skal sikre trygge kommuner i Nord-Troms regionen, der ingen skal 
skades eller omkomme i brann/ulykke. 
 
Nord-Troms brannvesen skal:  
Ved å være en aktiv aktør innen forebyggende, brann og redning, bidra til å øke sikkerheten i 
regionen Nord-Troms. Dekke regionens behov for tilføring av nødvendig kompetanse, 
fremme tverrfaglig forståelse og utøve samarbeid overfor etatene som inngår i 
totalberedskapen. 
 
Hovedmål  
 

 Nord-Troms brannvesen skal være ledende innen forebygging, brann og redning. 
 Delta aktivt i utvikling og nyskaping innen forebyggende og beredskap.  
 Utveksle kunnskap og erfaringer gjennom et tydelig samarbeid med fagmiljøene.  
 Optimalisere ressursutnyttelsen gjennom opplæring av høy faglig kvalitet. 

 
 
Organisering / Dimensjonering  
 
FOR-2002-06-26-729 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729  
 
§ 5-1.Dimensjonering og lokalisering 
Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, 
hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. Beredskapen skal legges til 
tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til 
innsatstider etter § 4-8. 
 
§ 5-6.Overordnet vakt 
I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det 
være dreiende overordnet vakt. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. 
Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan 
ha felles overordnet vakt. 
 
 

http://www.nordtromsbrannvesen.no/
mailto:post@nordtromsbrannvesen.no
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729
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Interkommunalt brannvern 
100 % Brannsjef  
100 % Leder Forebyggende  
100 % Tilsyn Forebyggende   
300 % Feier Forebyggende  
  
1938 Lyngen kommune 
100 % Brannsjef/ Leder Beredskap/ Leder Forebyggende/ Leder Feiertjenesten  
100 % Overordnet vakt 
100 % Sjåførvakt 
076 % Deltidsmanskaper (1-2% stillinger fordelt på 38 stk.) 
 
1940 Kåfjord kommune 
020 % Leder Beredskap  
100 % Overordnet vakt 
032 % Deltidsmanskaper (1-2% stillinger fordelt på 16 stk.)    
 
1941 Skjervøy kommune 
020 % Leder Beredskap  
100 % Overordnet vakt 
100 % Sjåførvakt 
042 % Deltidsmanskaper (1-2% stillinger fordelt på 21 stk.)    
 
1942 Nordreisa kommune 
025 % Leder Beredskap  
020 % Vedlikeholds ansvarlig 
100 % Overordnet vakt 
100 % Sjåførvakt 
044 % Deltidsmanskaper (1-2% stillinger fordelt på 22 stk.)    
  
1943 Kvænangen kommune 
010 % Leder Beredskap  
032 % Deltidsmanskaper (1-2% stillinger fordelt på 16 stk.)    
 
Regionen Nord-Troms 
Totalt har regionen 113 brannkonstabler fordelt på 10 brannstasjoner. 4 hele stillinger på 
Overordnet vakt. 3 hele stillinger på Sjåførvakt. 
 
Årsmelding 
Kommunen skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig melding til Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om brannvernet i kommunen foregående år.  
I meldingen skal det også gjøres rede for hvordan tilsynet med objekter som omfattes av 
brann- og eksplosjonsvernlovens §13 hvor kommunen selv er eier eller bruker, er fulgt opp. 
Utarbeides meldingen av andre enn brannsjefen skal uttalelse fra brannsjefen alltid følge 
meldingen. § 2-3 Årlig melding om brannvernet. 
 
 
 

http://www.nordtromsbrannvesen.no/
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Planer / rapportering  
Før utløpet av hvert kalenderår skal brannsjefen, sammen med avdelingene utarbeide 
nødvendige planer for aktivitet innenfor lovpålagte forebyggende og beredskapsrelaterte 
oppgaver i de enkelte kommunene og forelegges styret for godkjenning. 
 
Økonomi / Brannvesenet / 520 / Interkommunalt brannvern 

520 Interkommunal brannvernordning -2 136 805,62 2 141 630,00 4 824,38 99,77  
Note: Overskuddet skyldes budsjettreguleringer, med endring av kostnader til lønn og 
pensjon. 
 
Økonomi / Feiervesen / 530 / Interkommunalt brannvern 

530 Interkommunal feiervesen -2 137 117,45 2 069 400,00 -67 717,45 103,27  
Note: Underskuddet skyldes merforbruk etter budsjettreguleringer, med endring av kostnader 
til lønn og pensjon. 
 
Økonomi / Brannvesenet / 3381 / Lyngen 

3381 Feiervesen -30 905,76 136 000,00 105 094,24 0  
Note: Overskuddet skyldes budsjettreguleringer, med endring av kostnader til lønn og 
pensjon. 
 
Økonomi / Brannvesenet / 3391 / Lyngen 

3391 Brannvesen -4 008 139,37 3 570 000,00 -438 139,37 0  
Note: Underskuddet skyldes merforbruk etter budsjettreguleringer, med endring av kostnader 
til lønn og pensjon. 
 
Økonomi / Brannvesenet / 3392 / Lyngen 

3392 Oljevern - 34 000,00 34 000,00 0  
Note: Overskuddet skyldes budsjett reguleringer. Oljevernaksjoner blir normalt belastet 
forurenser.  
 
Økonomi / Brannvesenet / 620 / Kåfjord 

620 BRANNVERN -1 583 441,85 1 525 601,00 -57 840,85 103,79  
Note: Underskuddet skyldes merforbruk etter budsjettreguleringer, med endring av kostnader 
til lønn og pensjon. 
 
Økonomi / Feiervesen / 621 / Kåfjord 

621 FEIERVESEN - - - 0  
Note: Feiertjenesten er ett selvkost område som skal gå i balanse. 
 
Økonomi / Brannvesenet / 650 / Skjervøy 

650 BRANNVERN -3 573 453,19 3 265 159,00 -308 294,19 109,44  
Note: Underskuddet skyldes merforbruk etter budsjettreguleringer, med endring av kostnader 
til lønn og pensjon. 
 
 
 
 
 

http://www.nordtromsbrannvesen.no/
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Økonomi / Oljevernberedskap / 651 / Skjervøy 
651 OLJEVERNBEREDSKAP -29 363,40 45 000,00 15 636,60 65,25  

Note: Overskuddet skyldes budsjett reguleringer. Oljevernaksjoner blir normalt belastet 
forurenser.  
 
Økonomi / Feiervesen / 652 / Skjervøy 

652 FEIING -4 619,01 - -4 619,01 0  
Note: Underskuddet skyldes merforbruk etter budsjettreguleringer, med endring av kostnader 
til lønn og pensjon. 
 
Økonomi / Brannvesenet / 691 / Nordreisa 

691 Brannvern -4 673 449,29 4 789 129,00 115 679,71 97,58  
Note: Overskuddet skyldes budsjettreguleringer, med endring av kostnader til lønn og 
pensjon. 
 
Økonomi / Oljevernberedskap / 692 / Nordreisa 

692 Oljevern -39 664,00 42 756,00 3 092,00 92,77       
Note: Overskuddet skyldes budsjett reguleringer. Oljevernaksjoner blir normalt belastet 
forurenser. 
 
Økonomi / Feiervesen / 551 / Nordreisa 

551 Feiing interkommunalt 55 726,82 - 55 726,82 0  
Note: Overskuddet skyldes budsjettreguleringer, med endring av kostnader til lønn og 
pensjon. 
  
Økonomi / Region / Nord-Troms  

9999 Kontrollsum -20 331 070,29 19 621 807,00 -709 263,29 0  
Note: Underskuddet skyldes merforbruk etter budsjettreguleringer, med endring av kostnader 
til lønn og pensjon.  
 
Brannforebyggende arbeid 
 

1) Satsingsområdet 2018 

Nord-Troms Brannvesen skal sikre trygge kommuner i Nord-Troms, der ingen skal skades 
eller omkomme i brann/ulykke.  
 

  
Nord-Troms har mange tunneler, dette har blitt satsningsområdet i 2018. 
 

http://www.nordtromsbrannvesen.no/
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Feiing / ildstedstilsyn 
 

Det ble gjennomført feiing av 2715 piper av totalt 8045 stk. 
1938 – 1945 – 528 feiing   
1940 – 1201 – 352 feiing   
1941 – 1281 – 318 feiing    
1942 – 2585 – 1211 feiing   
1943 – 1033 – 306 feiing   

 
Det ble gjennomført tilsyn med 1062 ildsteder av totalt 10 032 stk. 
1938 – 1945 – 098 tilsyn 
1940 – 1481 – 151 tilsyn 
1941 – 1753 – 318 tilsyn  
1942 – 3400 – 286 tilsyn 
1943 – 1453 – 209 tilsyn 
 

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  
  
Tilsyn Særskilt brannobjekter §13 
 

Det ble gjennomført tilsyn med 81 av regionens 176 objekter  
1938 – 41 – 20 tilsyn  
1940 – 35 – 10 tilsyn   
1941 – 26 – 11 tilsyn    
1942 – 48 – 34 tilsyn   
1943 – 26 – 06 tilsyn   

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  
 
Beredskapen antall registrerte hendelser 
 

Det ble registrert 205 hendelser i regionen Nord-Troms    
1938 – 31 – Registrerte hendelser  
1940 – 31 – Registrerte hendelser 
1941 – 47 – Registrerte hendelser   
1942 – 64 – Registrerte hendelser  
1943 – 32 – Registrerte hendelser  

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20  
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Vurderinger 
 
Tilsyn 
Tilsyn ble gjennomført som ordinære tilsyn. Gjennomføringen viser økt forståelse for 
brannvernarbeid. Vi må gi nødvendig opplæring til brannvernledere på respektive bygg. 
 
Beredskap 
Med de ulike hendelser og oppdrag som brannvesenet kan komme ut for, stilles det høye krav 
til mannskapets kompetanse og utdannelse. Vi må prioritere å ha på plass minste kravet til 
utdanning ihht. Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.  
Trygghet gjennom høy kvalitet og nok øving vil kunne styrke brannvesenets evne til å takle 
alle hendelser på en tilfredsstillende måte.  
Regionen Nord-Troms tilfredsstiller de krav som kan forventes til ett trygt og godt samfunn.  
  
Tidsplan 
Hovedaktiviteter og milepæler 
 

Hoved- Tidsplan – 2018  

Aktiviteter                    

Administrasjon X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% 

                            

Forebyggende X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% 

                                      

Tilsyn §13 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% 

                                      

Feiertjenesten X X X X X X X X X X X X X X X X X X 300% 

                    

Beredskap X X X X X X X X X X X X X X X X X X 946% 

113 stk. Deltidsmannskap (1-2% stilling)   Sum: 1546%  

Konklusjon LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver §11 Brannvesenets oppgaver. Region Nord-Troms har tilfredsstillende 
måloppnåelse for brannvernarbeidet, det gir innbyggerne ett trygt og godt samfunn med gode levevilkår 
og tjenesteyting av høy kvalitet.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20 
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Evalueringsrapport 2018 
 
7 Evaluering  
Det skal årlig avholdes ett evalueringsmøte for eventuelt å forbedre avtalen jfr. 
Samarbeidsavtalen. Brannsjefen samordner evalueringen. 
 
Når evalueringsrapporten er ferdig skrevet sendes den til brannsjefen som er ansvarlig for 
delemnet, og legges fram for styret. Dersom evalueringen inneholder forhold som krever 
større endringer og/eller ressurser, må dette behandles i styret. 
 

1. Hva er evaluert 
Tilsyn  – 2018 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav 
Feiing  – 2018 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav  
Adm.   – 2018 – arbeidet utføres etter arbeidsplan, måloppnåelsen er innenfor lovkrav 
Avtale  – 2018 – samarbeidsavtalen er evaluert med forbedringskommentarer  

 
2. Evalueringsmetode 

 
Kvantitative metoder gjør bruk av informasjon (data) som er målbart og tellbart 
(kvantifiserbart). Når det er mulig å framskaffe de nødvendige data, er slike metoder 
best egnet til å gi mest mulig konkret og presis informasjon, for eksempel om i hvilken 
grad målene for bistand er oppnådd.  
Målene er innenfor lovkrav til forebyggende arbeid, fagsystemet KOMTEK 
 
Kvalitative metoder gjør bruk av informasjon som er vanskeligere å telle og måle. 
Slike metoder er godt egnet til å forstå hvordan bistand virker inn i kompliserte 
samfunnsforhold og til å analysere informasjon som vanskelig kan uttrykkes gjennom 
tall. 
 
Effektevalueringer (impact evaluation) er en egen type evaluering som søker å gi 
mest mulig pålitelig informasjon om effektene av tiltak gjennom såkalte 
eksperimentelle eller kvasi-eksperimentelle metoder. 
 

3. Tiltak/endringer som var foreslått ved forrige evaluering 
 

a. Tiltak/endringer fra forrige evaluering 
 Samarbeidet skal jobbe for felles rammeavtale (utstyr)  
 Samarbeidet skal jobbe for felles ROS for sektor brann (lokal beredskap trekkes inn) 
 Samarbeidet skal jobbe for felles fagmiljø. 
 Samarbeidet skal jobbe for god kommunikasjon i alle ledd. (referat, tilstedeværelse)  
 Samarbeidet skal jobbe for god ressursutnyttelse på tvers av avdelingene. (beredskap)  
 Samarbeidet skal jobbe for felles erfaringsutveksling (møte, Skype) 
 Samarbeidet skal jobbe for felles informasjon og synlighet i hele regionen. 
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b. Effekt av de foretatte endringene 
100% måloppnåelse, Ingen nye endringer. 

 
4. Beskrivelse av funn og tolkinger 

 
Evalueringen er gjennomført mellom Styret, de ansatte og etatslederne i 
samarbeidskommunene. 
 

 Samarbeidet skal jobbe for felles rammeavtale (utstyr)  
 Samarbeidet skal jobbe for felles ROS for sektor brann (lokal beredskap trekkes inn) 
 Samarbeidet skal jobbe for felles fagmiljø. 
 Samarbeidet skal jobbe for god kommunikasjon i alle ledd. (referat, tilstedeværelse)  
 Samarbeidet skal jobbe for god ressursutnyttelse på tvers av avdelingene. (beredskap)  
 Samarbeidet skal jobbe for felles erfaringsutveksling (møte, Skype) 
 Samarbeidet skal jobbe for felles informasjon og synlighet i hele regionen. 

 
5. Tiltak/endringer til neste gang  

 
 På bakgrunn av tolkingen av evalueringen skal avdelingen beskrive hvilke 

tiltak som planlegges gjennomført. Angi hvem som følger opp ulike tiltak og 
hvordan eventuelt tiltak/endringer ved samarbeidet skal følges opp. Dette 
avsnittet tas med ved neste evalueringsrapport. (Se punkt 3) 
 

6. Tiltak/endringer som krever vedtak i styret, kommunestyret    
  

 Dersom det kreves større endringer som innebærer at styret må ta stiling til 
dette, presenteres det her. Dette vil være mer eller mindre ressurser/tid, endring 
i arbeidsvilkår, endring i emne-/delemnebeskrivelse, endringer som involverer 
samarbeidspartnere som inngår i samarbeidet, må dette behandles i styret/ 
kommunestyret etter behov. 
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 29.04.2019 

 

Orientering fra driftsetaten per mars 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Driftsrapport januar 
2 Driftsrapport februar 
3 Driftsrapport mars 

 
 

Rådmannens innstilling 
Hovedutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling orienteres om økonomisk status per mars 2019 for å 
holde seg orientert om den økonomiske utviklingen, men også øvrig utvikling sett opp mot 
måloppnåelse for året. Gjennom orienteringen vil utvalget se den aktuelle forbrukssituasjonen 
sett opp mot budsjettet som er vedtatt. 
 
Rapporten som legges ved er en ny modell for rapportering, og som inkluderer måloppnåelse, 
medarbeiderskap og økonomisk situasjon. Rapportmodellen legger også opp til vurdering av 
avvik og tiltak for å komme i balanse i løpet av året dersom synlige avvik oppstår. 
 
 

Vurdering 
Orienteringssaker gis ingen særskilt vurdering. 
 
 



Økonomirapport januar 

DRIFT 
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Innholdsfortegnelse 

1 Sektor .................................................................................................................................... 3 
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1 Sektor 

Anvisning 
 

Rapport(tall-delen) legges over innen 5. hver påfølgende måned, eks inne 5.2 er tall for 

januar lagt inn.  Etatsleder rapporterer videre innen den 10. samme måned. Rådmann gir 

tilbakemelding innen 15. samme måned. 

Månedsrapport sykefravær 

Anvisning 
 

Opplysning / tall hentes fra Agresso. Resultat sammenlignes opp mot mål. NB: Har dialog 

med Arena om at sykefraværsrapporten fra Agresso lastes over i Stratsys/Arena + 

På driftsetaten er det ikke sykefravær i januar på merkantilt personale. Innen vann/avløp er 

denne også meget lavt. Når det derimot gjelder vaktmestre/renholdere opplever vi høyt 

fravær, på 13,12 %. Dette skyldes i hovedsak en langtidssykemelding innen renhold og en 

langtidssykemelding innen vaktmestertjenesten. Den sistnevnte stilling er for øvrig satt i 

vakanse. Dette er ansatte vi er usikre på om vil komme tilbake til stillingene igjen. 

Øvrig fravær er noen egenmeldinger og korte sykemeldinger, som følges opp på ordinært vis i 

organisasjonen. 

Avvik 

Anvisning 
 

Kommenter avvik både økonomi og sykefravær, (årsak mv) 

Økonomi 

Avvik på refusjon sykemeldinger skyldes to langtidssykemeldte. 

Inntektssvikt skyldes at det ikke er fakturert ut gebyrer/leiesatser i januar. Dette skjer ikke 

månedlig. Inntekter som er periodisert i budsjett men ikke kommet inn er på følgende 

hovedposter: vann, avløp, festetomter, Djupvik og Løkvoll havn, kaiavgifter, leieinntekter 

Kåfjord rådhus, Trollvik skole, Kåfjord helsesenter og Sandeng boliger. 

På kaier er det ikke kommet inn noe, men vi vet av erfaring at det i sommerhalvåret kommer 

inn mer last over kai enn om vinteren som følge av blant annet vegarbeider (asfalt, sand og 

grus). Her er alene inntekten budsjettert til kr 83 tusen, men det er ikke utfakturert noe. 

Når det gjelder inntekt Trollvik skole har kommunen ikke fått mer konkret tilbakemelding fra 

Clemens kraft. Kåfjord kommune har budsjettert med inntekt på utleie, men dialog har stoppet 

opp fra Clemens kraft sin side. Administrasjonen følger opp saken. Her er mindreinntekt på kr 

44 tusen. 

Lønn viser alene et overforbruk på kr 29 tusen. Sett opp mot refusjon sykepenger har vi ikke 

et overforbruk. Vi ble nødt til å forlenge prosjekt på areal vann/avløp med en måned for å 

ferdigstille dette, og få grunnlaget satt i system for korrekt avgiftsbelastning på vann og 

avløpsgebyrer. Denne ble avsluttet i januar. 

For øvrig har kommunen på driftssiden et mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester, og 

andre utgifter slik at drift samlet sett har et positivt resultat på 78 tusen. 
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Fravær 

Fraværsoppfølging gjennomføres i tråd med gjeldende rutiner. 

  

  

Tiltak, oppfølgning mv 

Anvisning 
 

List opp / beskriv tiltak som er / skal iverksettes for å rette opp/begrense uønsket avvik. 

Budsjettvedtakene gjort den 20.12 må behandles og omtales. Eksempelvis: 

Vedtak nr 43 er om budsjettreduksjoner i den enkelte sektor. 

Vedtak nr. 42, samordning av ansvar 330-370-371 og det forutsettes innspart kr. 300.000 

Drift vil følge opp bemanningen slik at vi ikke opplever økt slitasje på våre ansatte. dette da vi 

har stillinger i vakanse og har en del oppdrag på kapitalbudsjettet som vil medføre struktur og 

organisering hvor ordinære driftstjenester må gå på bekostning av oppgradering på bygg. Vi 

står også overfor ny drift på vårt nye helsetun som også medfører nye måter å jobbe på. 

På økonomisiden ser vi ikke umiddelbare utfordringer, men vi må følge nøye med på 

inntektssiden fram mot sommeren. Vi ser ikke behov for å gjøre justeringer før eventuelt i 

juni. 

  

Vurderinger 

Anvisning 
 

Vurderingene skal peke fremover mot årsresultat. Det vil kunne være aktuelt å vurdre evnt 

konsekvenser. 

  

Drifta går som normalt. Det er ingenting særskilt å melde for januar måned. 

Når det gjelder investeringssiden er noe mindre oppgaver satt i bestilling. For øvrig er 

planlegging av øvrig gjennomføring av kapitalbudsjett i startfase. 

Politiske vedtak 

Anvisning 
 

Budsjett-vedtak for aktuell sektor. Oppfølgning av disse. Andre politiske vedtak?? vi 

drøfter dette på ledermøtet 

Innen drift: Første møte i HDMU 22. januar i år. Driften går løpende. Det er ingenting 

ekstraordinært å melde i januar 2019 

  

Fra kapitalbudsjettet: Pågående prosjekt, de videreført fra 2018, fortsetter med kontinuitet. 
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Kåfjord helsetun fortsetter med fokus på anskaffelser interiør og medisinske møbler og utstyr. 

Nye prosjekt vedtatt over kapitalbudsjettet er under planlegging.Det er anskaffet utstyr til 

vann, og det jobbes med pumpestasjonen. 

Økonomirapport februar 2019  - 5. mars nr.2 sektor 

  Beskrivelse 
Måned 1 - 2 

(B) 
Måned 1 - 2 

(R) 
Måned 1 - 2 

(A) 
Måned 1 - 2 

(A%) 

  DRIFT      

 
Refusjon 
sykepenger  

-123 000 -162 000 -39 000 32 

 Andre inntekter  -2 321 000 -2 092 000 229 000 -10 

 SUM INNTEKTER  -2 444 000 -2 254 000 191 000 -8 

 Fast lønn  2 165 000 2 125 000 -40 000 -2 

 Vikarer  3 000 77 000 75 000 2 500 

 
Vikar ved 
sykefravær  

33 000 43 000 11 000 33 

 Vikar ved ferier  2 000 0 -2 000 -100 

 Ekstrahjelp  0 39 000 39 000 0 

 Overtid  51 000 30 000 -21 000 -41 

 Annen lønn  259 000 224 000 -35 000 -14 

 SUM LØNN  2 512 000 2 539 000 27 000 1 

 
Pensjon og 
personalforsikringer  

444 000 438 000 -6 000 -1 

 
TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  

2 956 000 2 977 000 21 000 1 

 
Kjøp av varer og 
tjenester  

2 282 000 2 499 000 217 000 10 

 Andre utgifter  435 000 521 000 86 000 20 

 
SUM TOTALE 
UTGIFTER  

5 673 000 5 997 000 324 000 6 

 RESULTAT  3 229 000 3 744 000 515 000 16 

 



Økonomirapport februar 

DRIFT 
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Innholdsfortegnelse 

1 Sektor .................................................................................................................................... 3 
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1 Sektor 

Anvisning 
 

Rapport(tall-delen) legges over innen 5. hver påfølgende måned, eks inne 5.2 er tall for 

januar lagt inn.  Etatsleder rapporterer videre innen den 10. samme måned. Rådmann gir 

tilbakemelding innen 15. samme måned. 

Økonomirapport februar 2019  - 5. mars nr.2 sektor 

  Beskrivelse 
Måned 1 - 2 

(B) 
Måned 1 - 2 

(R) 
Måned 1 - 2 

(A) 
Måned 1 - 2 

(A%) 

  DRIFT      

 
Refusjon 
sykepenger  

-123 000 -162 000 -39 000 32 

 Andre inntekter  -2 321 000 -2 092 000 229 000 -10 

 SUM INNTEKTER  -2 444 000 -2 254 000 191 000 -8 

 Fast lønn  2 165 000 2 125 000 -40 000 -2 

 Vikarer  3 000 77 000 75 000 2 500 

 
Vikar ved 
sykefravær  

33 000 43 000 11 000 33 

 Vikar ved ferier  2 000 0 -2 000 -100 

 Ekstrahjelp  0 39 000 39 000 0 

 Overtid  51 000 30 000 -21 000 -41 

 Annen lønn  259 000 224 000 -35 000 -14 

 SUM LØNN  2 512 000 2 539 000 27 000 1 

 
Pensjon og 
personalforsikringer  

444 000 438 000 -6 000 -1 

 
TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  

2 956 000 2 977 000 21 000 1 

 
Kjøp av varer og 
tjenester  

2 282 000 2 499 000 217 000 10 

 Andre utgifter  435 000 521 000 86 000 20 

 
SUM TOTALE 
UTGIFTER  

5 673 000 5 997 000 324 000 6 

 RESULTAT  3 229 000 3 744 000 515 000 16 

Månedsrapport sykefravær 

Anvisning 
 

Opplysning / tall hentes fra Agresso. Resultat sammenlignes opp mot mål. NB: Har dialog 

med Arena om at sykefraværsrapporten fra Agresso lastes over i Stratsys/Arena + 

Teknisk etat, administrasjon: 0,94 % sykefravær. Lavt fravær i administrasjonen. 

Vaktmestre og renholdere: 15,01 % sykefravær. Har langtidsfravær innen både 

vaktmestersiden(1) og på renholdssiden (1). Vaktmesterstillingen er lagt i vakanse. Her er 

også noe korttidsfravær på enkeltdager hos et antall ansatte. 

Vann og avløp: 14,77 sykefravær. Dette er en liten avdeling og ved et par fravær av 
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medisinske årsaker gir det høyt utslag på prosentandelen. 

Fraværet er høyere enn målsettingen. Det skal holdes fokus på nærværsarbeidet fremover. 

  

  

Avvik 

Anvisning 
 

Kommenter avvik både økonomi og sykefravær, (årsak mv) 

 Lønn og refusjon sykepenger: 

Ser vi på totale lønnsutgifter har vi et overforbruk på 21 tusen. Områder med overforbruk er 

på vikar/vikar ved sykefravær og ekstrahjelp. Vi har vært nødt til å forlenge prosjektstilling 

avv/avløp med en måned, detet skyldes forbruk på ekstrahjelp. Denne belastes 

selvkostregnskapet. Øvrig er vikarbruk som følge av langtids- og noe korttidsfravær som 

skyldes sykemeldinger. Ser vi lønn opp mot refusjon sykepenger har vi ikke et overforbruk på 

lønn. 

 Andre inntekter: 

På inntektssiden har vi en svikt på kr 229 000,-. De viktigste årsaker til dette er at vi på havner 

og kaier ikke har hatt noen inntekter så langt i år. Alene er dette en mindreinntekt på kr  

208 000,-. 

For Trollvik skole har det ikke kommet i gang utleie av bygningen. Inntekt budsjettert så langt 

i år er på kr 88 000,-. Her venter vi på tilbakemelding fra interessenten. Dialogen så langt 

viser at de er interessert i leie, men saken deres er under saksbehandling som følge av flytting 

av inntak for kraftproduksjonen ved Trollvikelva. 

Øvrige mindre inntekter enn budsjett går på utleie av blant annet Kåfjord rådhus (NAV) og 

helsesenter (legestudenter/turnus og fysioterapitjensten). Dette utgjør nærmere 100 tusen 

kroner. 

Vi har også merinntekt på feiing. Dette jevner seg ut i løpet av året og er en selvkostpost. 

 Kjøp av varer og tjenester: 

Driftsavdelinga har et merforbruk på kjøp av varer og tjenster på kr. 222 000,-. Mye forklares 

ut fra at dette er periodisert månedsvis, i stedet for når utgifter påløper. 

Overskridelser er i hovedsak på følgende ansvar: 

602 administrasjon: fagabonnement software (kart, komtek), kr 55 000,- 

620 brannvern: husleie, frekvensgebyrer og årsavgifter, kr 82 000,- 

640 kommunale veier: snøbrøyting, kr 242 000,- 

662 Olderdalen skole: ventilasjon reparasjon, kr 51 000,- 

664 Manndalen skole: strøm og vedlikehold, kr 37 000,- 

670 Kåfjord helsesenter: strøm og avgifter kr 50 000,- 

  

Dessuten har vi mindre forbruk på følgende ansvar: 

610 vannforsyning: kr 28 tusen 
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641 veilys: kr 53 tusen 

660 Kåfjord rådhus: kr 27 tusen 

  

  

Tiltak, oppfølgning mv 

Anvisning 
 

List opp / beskriv tiltak som er / skal iverksettes for å rette opp/begrense uønsket avvik. 

Budsjettvedtakene gjort den 20.12 må behandles og omtales. Eksempelvis: 

Vedtak nr 43 er om budsjettreduksjoner i den enkelte sektor. 

Vedtak nr. 42, samordning av ansvar 330-370-371 og det forutsettes innspart kr. 300.000 

Fravær: 

Oppfølging av ansatte slik at det ikke oppstår økt slitasje på arbeidsstokken. 

  

Økonomi: 

Lønnsposter: Her ser vi at overforbruk på total lønn utlignes med refusjon sykepenger. Vi gjør 

per i dag ingen spesielle tiltak på dette området. Det vil følges opp månedlig gjennom 

rapporteringer. 

Kjøp av varer og tjenster: 

Det kan synes som om her er mulighet for avvik. Dette er som følge av usikkerhetsmomenter 

med tanke på utleie av Trollvik skole. 

Videre usikkerhet ligger i punktet om flytting av Kåfjord helsesenter til nye Kåfjord helsetun. 

Inntil videre er det nye helsesenteret på "tomgang" og det påløper svært lite kostnader utenom 

til oppvarming av bygg og noe brøyting på plassen foran bygget. Dette skal gå på 

kapitalbudsjett inntil bygget tas i bruk. 

De øvrige overskridelser mener vi vil utlignes i løpet av sommerhalvåret, feks da 

veivedlikehold ikke er periodisert på snø måneder, men fordelt på årets 12 måneder. 

  

  

  

Vurderinger 

Anvisning 
 

Vurderingene skal peke fremover mot årsresultat. Det vil kunne være aktuelt å vurdre evnt 

konsekvenser. 

  

Det er et krevende år vi er inne i, med nedstyring og kostnadskutt gjennom budsjettet. 

Dersom det ikke inntrer store uforutsette driftskostnader mener vi at budsjettet skal holde. 

Men dersom vi opplever inntektssvikt og eller annet uforutsett, vil det være reelt å kunne 
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drive innenfor dagens rammer. 

Vi har likevel, inntil videre, tro på at vi kan klare å komme i balanse ved årets slutt. 

  

Politiske vedtak 

Anvisning 
 

Budsjett-vedtak for aktuell sektor. Oppfølgning av disse. Andre politiske vedtak?? vi 

drøfter dette på ledermøtet 

Gjennomført 2 møter i driftsutvalget (HMDU). 

Driften går løpende. 

Fra kapitalbudsjettet: Prosjekter iverksettes fortløpende ettersom vi har intern kapasitet til 

gjennomføring. En god del vil realiseres/påbegynnes til våren. Tiltak er under planlegging. 

Kåfjord helsetun: anskaffelser av inventar, medisinsk utstyr/annet utstyr og velferdsteknologi 

pågår. 



Økonomirapport mars 

DRIFT 
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Innholdsfortegnelse 

1 Sektor .................................................................................................................................... 3 
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1 Sektor 

Anvisning 
 

Rapport(tall-delen) legges over innen 5. hver påfølgende måned, eks inne 5.2 er tall for 

januar lagt inn.  Etatsleder rapporterer videre innen den 10. samme måned. Rådmann gir 

tilbakemelding innen 15. samme måned. 

Økonomirapport sektor 22. mars 

  Beskrivelse 
Måned 1 - 3 

(B) 
Måned 1 - 3 

(R) 
Måned 1 - 3 

(A) 
Måned 1 - 3 

(A%) 

  DRIFT      

 
Refusjon 
sykepenger  

-184 000 -215 000 -31 000 17 

 Andre inntekter  -2 723 000 -2 176 000 546 000 -20 

 SUM INNTEKTER  -2 907 000 -2 392 000 515 000 -18 

 Fast lønn  3 247 000 3 212 000 -35 000 -1 

 Vikarer  4 000 84 000 80 000 2 000 

 
Vikar ved 
sykefravær  

49 000 113 000 64 000 131 

 Vikar ved ferier  3 000 0 -3 000 -100 

 Ekstrahjelp  0 39 000 39 000 0 

 Overtid  76 000 50 000 -26 000 -34 

 Annen lønn  388 000 352 000 -36 000 -9 

 SUM LØNN  3 768 000 3 850 000 83 000 2 

 
Pensjon og 
personalforsikringer  

666 000 665 000 -1 000 0 

 
TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  

4 434 000 4 516 000 82 000 2 

 
Kjøp av varer og 
tjenester  

3 719 000 3 887 000 168 000 5 

 Andre utgifter  653 000 827 000 174 000 27 

 
SUM TOTALE 
UTGIFTER  

8 806 000 9 230 000 425 000 5 

 RESULTAT  5 899 000 6 838 000 940 000 16 

Månedsrapport sykefravær 

Anvisning 
 

Opplysning / tall hentes fra Agresso. Resultat sammenlignes opp mot mål. NB: Har dialog 

med Arena om at sykefraværsrapporten fra Agresso lastes over i Stratsys/Arena + 

Teknisk avdeling har lavt fravær på sakbehandersiden. Her er vi i trygg grønn sone, og  har 

bare 2% fravær. 

Vaktmester- og renholdssiden har høyt fravær første kvartal, på 14,7%. Her har vi 

langtidssykemeldte på tilsammen 150 % stilling, som ventelig ikke kommer tilbake til sin 

stilling. Øvrig har vi også en del fravær, spesielt innen renhold på helsesenter og på noen av 
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barnehagenen våre. 

På vann og avløp har vi også høyt fravær, hele 17,3%. Avdelingen er liten slik at når et par 

personer har fravær merkes dette godt på prosentandelen. 

Fravær innen teknisk sliter på ansatte, økonomisk og er meget uheldig sett ut fra samhandling 

og tjenestekvalitet. 

  

  

Avvik 

Anvisning 
 

Kommenter avvik både økonomi og sykefravær, (årsak mv) 

 Lønn og refusjon sykepenger 

Rapporten viser et overforbruk påtotale llønnsutgifter på kr 83.000,-. Posten fast lønn viser et 

lite overskudd. Posten ekstrahjelp er urørt fra forrige periode da dette gjelder forlengelse av et 

prosjekt på vann/avløp. Overforbruket kommer på postene vikar; kr 80 000,- og vikar ved 

sykefravær; kr 64 000,-. 

Posten "Vikar" er en oppsamlingspost for blant annet vikar ved annet fravær. Men her inngår 

også vakttillegg for teknisk vakt og brannvakt (ved helg og helligdager) og fravær som ikk 

skyldes sykdom. Denne posten fordeles på vann, avløp, veg, helsebygg og brann.Denne er 

delvis budsjettert på post for vakt (som inngår i samleposten "Annen lønn". Dette utgjør 

halvdelen av overskridelsene på denen posten. Det øvrige er  fravær blant renholdere 

(helsesenteret i jula 2018) som må dekkes opp. 

Posten "Vikar ved sykefravær" har overskridelser på 64 tusen. Vi budsjetterer minimalt med 

vikar sykefravær. Hele området gjeder sykefravær blant renholdere hvor det må tas inn vikar. 

Her er to av disse langtidssykemeldt og en person vil ventelig ikke komme tilbake til ordinær 

jobb. Fraværet er hovedsaklig på helsesenteret, og to av barnehagene våre. En god del av dette 

vil dekkes opp av refusjoner sykefravær. 

Refusjoner sykefravær er på etterskudd rapporteringsmessig opplyser lønn og 

personalavdelingen. Drift skal ha refusjoner som ennå ikke er regnskapsført. 

 Andre inntekter 

På inntekstsiden registrerer vi inntekssvikt på kr 546 000,-. 

På dette området har vi på avløp 62 tusen i mindreinntekt, 60 tusen på havneleie, 195 tusen på 

inntekt last over kaiinntekter Kåfjord rådhus 44 tusen, Trollvik skole med 131 tusen, Kåfjord 

helsesenter med 102 tusen. Noen enkle poster har mindre merinntekter. Trollvik skole er ennå 

ikek utleid. Her er vi i forhandlinger om utleie. Det som ønsket leid er administrasjonsfløy. Vi 

har tilbudt leie kr 1500 per m2 inkl vaktmester og renhold, noe ønsket leietaker mener er for 

høyt. Det er noe usikkerhet rundt inntekssiden, da særlig på last over kai og leieinntekter 

Trollvik skole. Dette mener etatsleder kan være for høyt budsjettert. Dette området må følges 

ekstra nøye med utover året, og det vil da måtte få konsekvenser for driften dersom det blir 

stor svikt på inntektssiden. 

 Kjøp av varer og tjenester og andre utgifter 

Her opplever vi en bedring i situasjonen fra forrige måned. Ved utgangen av februar hadde 

drift et merforbruk på 217 tusen. Må ved utgangen av mars har posten kjøp av varer og 
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tjenester et merforbruk på 168 tusen. 

Det er en del positive tall å spore på budsjettet, men på drift av kommunale veier er det et 

merforbruk alene på kr 506 tusen. Dette vil jevne seg ut utover året, da det er 

vintervedlikeholdet som er mest kostnadskrevende. 

Vi ser også at isbrytertjensten har et merforbruk på 255 tusen per utgangen av mars. Dette 

skjal jevne seg ut ved årets utgang, da sesongen utløper 15 april, og ikke tar til før 

beredskapsperiode senhøstes. 

Foreløpig mener vi her ikke er grunn til uro på kostnadssiden på drift. 

Samlet sett har driftsavdelinga et samlet underskudd på 940 tusen. Dette ventes redusert når 

vintervedlikehold og isbryting opphører i løpet av mars/april, og forventes å vises på 

rapportering for mai/juni. 

  

  

  

  

  

  

Tiltak, oppfølgning mv 

Anvisning 
 

List opp / beskriv tiltak som er / skal iverksettes for å rette opp/begrense uønsket avvik. 

Budsjettvedtakene gjort den 20.12 må behandles og omtales. Eksempelvis: 

Vedtak nr 43 er om budsjettreduksjoner i den enkelte sektor. 

Vedtak nr. 42, samordning av ansvar 330-370-371 og det forutsettes innspart kr. 300.000 

Fraværsoppfølging: 

Som ordinært, og i tråd med oppfølgingsrutiner. Inntak av vikarer må forsøkes holdes på et 

minimum fortsatt. 

  

Økonomi: 

Det må holdes særlig fokus på to områder: Inntekter og lønnsposter. Dersom det blir 

vedvarende inntekstsvikt må kostandsnivået ned. Fra etatsleders side bemerkes at det uheldig 

å budsjettere med innetekter som ikke er konkrete. derrfor ble det ikke satt inn inntekt på 

utleie Trollvik skole fra administrasjonens side. Videre kan det for året være satt for høyt 

innteksmål på last over kai. Kåfjord kommuen har over tid hatt det meget gudstrig med detet 

som følge av utbyggingsprosjekt i regi av Statens vegvesen. Disse inntekter vil minske 

betydelig. Og det er en utrygghet i om kommunen fortsatt har satt dette for høyt. Dette må 

følges opp meget nøye fremover. Nå vet vi også at dette er en aktivitet som skjer i all 

hovedsak i sommerhalvåret (veibygging og asfaltlegging), slik at det ennå er tidlig å 

konkludere med noe. 

Lønnsbudsjett er alltid vanskelig å budsjettere i perioder hvor det er stor slitasje på 

enkeltgrupper annsatte og derav høyt sykefravær. Her blir sykefraværsoppfølging viktig i 

tiden fremover. På drift må det vurderes bemanning ut fra om ansatte har helse til å stå i de 

stillinger de er satt i, særlig med tanke på at kommunen har oppgaver og tjenester som skal 
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utføres. 

  

Vurderinger 

Anvisning 
 

Vurderingene skal peke fremover mot årsresultat. Det vil kunne være aktuelt å vurdre evnt 

konsekvenser. 

  

Arbeidet med styring og ledelse er krevende i ett år med store oppgaver i form av flytting til 

nytt helsetun, med reduksjon i bemanning og øvrig nedstyring (kostnadskutt). 

Ledelsesressursen er begrenset. 

Men, inntil videre kan budsjettet holde. Vi mener at det skal være mulig å drifte innenfor gitt 

budsjettrammer, men her er marginale marginer, og det kan oppleves som å styre på en 

knivegg. Vi har utfordringer, men fram mot våren (etter mai) vil avdleinga kunne ha større 

forutsetning for å se om de usikkerhetsmomenter og de muligheter vi ser slår inn positivt for 

drift. Det er størst usikkerhet med tanke på inntekter, og da særlig last over kai. De øvrige 

inntekter, fra vann og avløp, forventes mer korrekt budsjettert. 

Politiske vedtak 

Anvisning 
 

Budsjett-vedtak for aktuell sektor. Oppfølgning av disse. Andre politiske vedtak?? vi 

drøfter dette på ledermøtet 

Gjennomført to møter i driftsutvalget. Kommende møte er 29. april. 

Saker som er etterspurt omhandler: 

Revisjon scooterløyper 

Klimarapportering 

Trafikksikkerhet - informasjon om prosess 

Småbåthavner, fritid og fiskeri: informasjon om antall plasser og priser i alle havner 

  

  

  



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2016/120 -26 
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Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 12.04.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 29.04.2019 

 

Oppfølging og orientering fra møte i HDMU 27.02.19 

Vedlegg 
1 Referat møte med fylkesråd for samferdsel 

 
 

Rådmannens innstilling 
Informasjon fra årsmøte til Klimapartner, fartsgrense Biedebakken, fylkesveg 332, og  
kapasitet og priser på alle havnene i kommunen tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I hovedutvalgsmøte av 27.02.19 ble bl. a bedt om tilbakemelding på følgende spørsmål; 
Informasjon fra årsmøte til Klimapartner  
Fartsgrense Biedebakken, fylkesveg 332 
Kapasitet og priser på alle havnene i kommunen 
 
Tilbakemelding på ovennevnte spørsmål legges frem som orientering til hovedutvalget 
 

Vurdering 
Informasjon fra årsmøte til Klimapartner 
Årsmøtet ble avholdt på Remiks i Tromsø 24.01.19.  Første del var ordinære årsmøtesaker, 2 del 
var omvisning på Remiks, samt mulighet for å handle på deres butikk.  Siste del var satt av til 
workshop.  Temaene på workshopen var avfall for noen, ressurs for andre. Om 
sirkulærøkonomi, holdninger og løsninger, elektrifisering og fremtidig behov for el, Tromsø – 
fremtidig senter for hydrogen og brenselscelle nullutslipp teknologi i Norge? Elektrifisering på 
Senja samt elektrisk kollektivtransport i Troms fylke. 
 
Fartsgrense Biedebakken – FV 332 



Fartsgrense i Beidebakken er 50 km/T ned til bru over Fossen hvor den er satt ned til 30 km/T.   
 
Gangvei/fortau i Biedebakken og gangbru over Fossen bru ved skolen, er satt opp som prioritet 2 i 
trafikksikkerhetsplan (1. prioritet var nedsetting av fartsgrense til 30 km timen v/Manndalen skole).  
Se vedlegg til saka, referat fra befaring med fylkesråd for samferdsel, Ivar B Prestbakkmo datert 
22.11.18.  Det arbeides med trafikksikkerhetsstiltak med fylkesråden for samferdsel.  
Forholdene i Biedebakken er også tatt opp i flere møter med Statens vegvesen. Ordfører samt 
saksbehandler har også hatt møte med mellomtrinnet på Manndalen skole vedr de trafikale 
utfordringene i Biedebakken. 
 
Kapasitet og priser på havnene i kommunen 
Det redegjøres for de kommunale havene, herunder Manndalen båtforening i og med at 
båtforeninga har et samarbeid med Kåfjord kommune i forhold til Løkvoll fiskerihavn.  Det 
gjøres ikke for flytekaianlegget som eies og drives av Olderdalen båtforening. 
 
Pris: Prisene er delt opp i et depositum og en årsavgift. Depositum ble fastsatt med bakgrunn i 
utgifter til bygging av havneanleggene.  Depositum settes inn på egen konto, og betales ut ved 
oppsigelse av plass.  Det beregnes ikke renter på depositum.  Depositum for Løkvoll fiskerihavn 
er på kr 3440.- pr breddemeter, og Djupvik fiskerhavn kr 3117,-.  Alle som har sine båter i de 
kommunale havnene må betale depositum.   
 
Årsavgift er satt til kr 1240 pr breddemeter, årsavgifter er lik for alle, inkl. de som har sine båter 
liggende i flytekaianlegget som driftes av Manndalen båtforening. 
 
Djupvik fiskerihavn har tilsammen 34 plasser, det er ingen ledige plasser i anlegget, det er 
venteliste på plass i anlegget. 
 
Løkvoll fiskerihavn har nå tilsammen 21 plasser, det er p.t 4 plasser ledig her.  Disse holdes av 
for båter som skal flyttes fra privat kaianlegg til kommunalt kaianlegg.  Utvidelse av en flytekai 
til er underplanlegging, hver legges ut i første omgang til 10 næringsplasser, her skal 
flytebrygge legges ut hvor Manndalen båtforening tidligere hadde sin flytekai.  Denne forventes 
å være på plass i mai/juni. 



Referat møte med fylkesråd for samferdsel og miljø, 22.11.18 

 

22.11.18 ble det gjennomført en befaring med fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar 
Prestbakkmo vedrørende fylkesveg 333 Kåfjordsdalsvegen og fylkesveg 331, da spesielt 
Biedebakken.   Tilstede fra Kåfjord kommune var ordfører Svein O. Leiros, leder hovedutvalg 
for miljø, drift og utvikling Einar Eriksen, etatsleder Gunn Andersen og førstekonsulent Karin 
Karlsen. 

 

Fylkesveg 332 Biedebakken 

Fylkesveg 332 Biedebakken er svært dårlig vedlikeholdt, og oppfyller på langt nær kravene til 
Statens vegbok N200.  Biedebakken er svingete, smal og uoversiktlig, i tillegg til at vegen har 
store setningsskader slik at myke trafikanter tvinges ut i vegbanen.  Nedre del av bakken har 
en smal bru som ble bygd tidlig på 50-tallet.   

Etter innspill i forbindelse med trafikksikkerhetsplan er fartsgrense satt ned til 50 km timen i 
deler av bakken, og 30 km i timen fra nedre del av bakken og forbi Manndalen skole. 

Området Manndalen skole har flere fritidstilbud, som lysløype, fotballbinge, fritidsklubb etc,, 
noe som medfører at barn og unge bruker vegen ofte også utenom skoletid. I området inngår 
også barnehage, Senter for nordlige folk samt at området også brukes i forbindelse med  
Riddu-riddu festivalen. Trafikken langs fylkesveg 332 har også økt i forbindelse med at 
omlegging av fylkesveg 332 etter bygging av Nordnestunellen .  
 
Gangvei/fortau i Biedebakken og gangbru over Fossen bru ved skolen, er satt opp som 
prioritet 2 i trafikksikkerhetsplan (1. prioritet var nedsetting av fartsgrense til 30 km timen 
v/Manndalen skole).   
 
Reguleringsplan for Fossen er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 08.01.18.   
 
 
Fylkesveg 333 Kåfjordalsvegen 

Øvre del av Kåfjordalsvegen har fått ytterligere setningsskader, samt at vegdekke har gått i 
oppløsning med bakgrunn i at Statnett har fraktet materiell opp til Birtavarre høyfjell i 
forbindelse med bygging av 420 linja.  I tillegg slutter G/S veg ved elva Badjanjohkka, det er 
ikke bygget gangbru over elva.   

Brua over Badjanjohkka (Røiselva) ligger på en bakketopp, noe som medfører at kjøretøy har 
dårlig oversikt, brua er smal så det er ikke plass til både kjøretøy og myke trafikanter på brua.  
Holmen stadion ligger på oversiden av elva, noe som medfører at særlig på ettermiddagstid er 
det mange barn og unge som ferdes langs vegen.  Her kan det hektes på en gangbru, hvor en 
ikke har behov for brøyting. 

Øvre del av fylkesveg 333, i en lengde på 800 m har fått ytterligere setningsskader, samt at 
vegdekke er gått i oppløsning etter en betydning økning av tungtrafikk på vegen. 

Videreføring av G/S fra Badjanjohkka er tatt inn i Kåfjord kommunes trafikksikkerhetsplan.   



Både fylkesveg 332 Biedebakken og fylkesveg 333 Kåfjorddalsvegen har flere ganger vært 
tatt opp i barnas kommunestyre. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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 Kåfjord kommunestyre  

 

Omorganisering av vannområdeutvalgene 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Vedtakene fra vannområdeutvalgene 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommunestyre vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg kalt «Troms 
Nord», hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte 
vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir referert i 
vannområdeutvalget «Troms Nord».  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vannområdeutvalgene for vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og 
Balsfjord-Karlsøy har i utvalgsmøter besluttet at de primært ønsker et felles vannområdeutvalg 
for de nevnte vannområdene. Vannområdeutvalgene ber på bakgrunn av dette at de berørte 
kommunene i vannområdene behandler forslag til omorganisering av vannområdeutvalgene:  
 
Et vannområde er en del av en vannregion (Troms) som består av flere, ett enkelt eller deler av 
nedbørfelt med tilhørende grunnvann, eventuelt kystvann. Vannområdet er med andre ord ikke 
delt inn ved kommunegrensene, men ved nedbørsfelt. Vannområdene i «Troms nord» består av 
følgende 3-tre vannområder, med tilhørende vannområdeutvalg:  
 
Nordreisa-Kvænangen – innbefatter kommunene Kvænangen, Nordreisa og deler av Kåfjord 
kommune  
 



Lyngen-Skjervøy – innbefatter kommunene Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og deler av 
Balsfjord og Nordreisa kommuner  
 
Balsfjord-Karlsøy – innbefatter kommunene Karlsøy, Tromsø, Balsfjord og deler av Storfjord 
og Lyngen kommuner  
 
Figuren under viser inndelingen av vannområdene i Troms vannregion.  

 

 

Vurdering 
I vannforskriftens § 23.(organisering av arbeidet i vannregionen), leser vi følgende:  
«Vannregionmyndigheten (Troms Fylkeskommune) kan i samarbeid med vannregionutvalget der 
det er hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. Ved inndeling i 
vannområder skal det tas utgangspunkt i de naturgitte forhold, som hele eller deler av 
nedbørfelt, fjorder og kystområder. I tillegg skal det legges vekt på eksisterende 
samarbeidsformer mellom kommuner, regionale myndigheter og andre interesser, forventede 
utfordringer og allerede igangsatte tiltak.»  
 
Som inndelingen av vannområdene på kartet viser, tilhører flere kommuner 2 –to forskjellige 
vannområder. Dette innebærer at disse kommunene blir involvert i møter i flere 
vannområdeutvalg. Dette vil nødvendigvis øke administrasjons- og møteutgiftene betydelig. En 
slik organisering av arbeidet vil oppleves som lite rasjonelt for flere av de berørte kommunene.  
 



I henhold til vannforskriftens §23 har vannregionmyndigheten allerede etablert et 
vannområdeutvalg for hvert av de 3 vannområdene, og alle utvalgene har drøftet følgende:  
«….Det konstituerte vannområdeutvalget drøfter om dagens inndeling organisering er 
hensiktsmessig, og om det finnes alternative modeller som er bedre enn dagens organisering».  
 
En sammenslåing av de tre vannområdeutvalgene til et utvalg, vil gi en mer rasjonell og 
kostnadsbesparende drift av utvalgsarbeidet. Utvalget vil også ha fordeler ved at mange 
problemstillinger knyttet til arbeidet med vann er felles for alle kommunene, eksempelvis 
kystsoner, spredt avløp mm.



Vedtakene fra vannområdeutvalgene er som følger:  
 
Nordreisa-Kvænangen  
Sak 5/18 Organisering av arbeidet i vannregionen  
«Vannområdeutvalget Nordreisa-Kvænangen er åpent for et større samarbeid med de øvrige 
vannområdeutvalgene i Troms nord, men vil avvente de andre vannområdeutvalgenes 
vurderinger. Vannområdekoordinator tar initiativ til et møte mellom ledere i 
vannområdeutvalgene for drøfting av dette»  
 
Lyngen-Skjervøy  
Sak 6/18 Organisering av arbeidet i vannregionen  
«Vannområdeutvalget for Lyngen-Skjervøy ønsker et felles vannområdeutvalg (Troms nord) 
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Vannområdeutvalget Lyngen-Skjervøy vil at lederne for 
disse tre vannområdeutvalgene møtes snarest for å diskutere en ny organisering med et felles 
vannområdeutvalg».  
 
 
Balsfjord-Karlsøy  
Sak 6/18  Organisering av arbeidet i vannregionen 

Vannområdeutvalget for Balsfjord-Karlsøy ønsker et felles vannområdeutvalg (Troms nord) 
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes 
sammen til et vannområdeutvalg. Vannområdeutvalget Balsfjord-Karlsøy vil at lederne for 
disse tre vannområdeutvalgene møtes snarest for å diskutere en ny organisering med et felles 
vannområdeutvalg.  
 
Lederne for vannområdeutvalgene diskuterte organiseringen i møte den 22.oktober 2018.  
 
Vedtaket var som følger: Sak 4/18 Organisering av arbeidet i vannregionen 
Vi anbefaler et felles vannområdeutvalg (Troms nord) hvor vannområdene 
Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes sammen til et 
vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte 
vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir 
referert i vannområdeutvalget «Troms Nord».  
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Vedrørende prosjektering ny barnehage Manndalen 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Notat fra oppvekst av 050319 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune stiller sak om utredning av utebarnehage i bero, og saken tas til ny vurdering 
ved budsjettprosessen for 2020. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kåfjord kommunestyre i sitt budsjett og økonomiplanvedtak har vedtatt å avsette kr 150 tusen til 
prosjektering av utebarnehage i tilknytning til Riebangardi barnehage. 
Saken har vært drøftet i HMDU under innspillsprosessen til kapitalbudsjettet. 
 

Vurdering 
Kåfjord kommune ved oppvekstetaten har sett nærmere på saken, og det jobbes konkret med 
vurderinger tilknyttet barnehagedrift i kommunen, og da med fokus på norsk, samisk og/eller 
felles norsk-samisk barnehageavdeling. 
 
Vi har fått opplysninger fra oppvekstleder om at det kun er ett barn som er søkt opptak til fossen 
(norsk avdeling) for barnehageåret 2019/2020. For samme periode går 9 barn ut fra barnehage 
og begynner på skolen. Vi har også opplysninger om at det i 2017 ble født 4 barn i Manndalen. 
 



Rådmannen legger ved orientering om situasjonen og barnetall for Manndalen med framskriving 
av barnehagebarn for Kåfjord til og med barnehageåret 2022/23. Utviklingen viser at det på sikt 
vil være tilnærmet nok plasser for barna i den ene avdelingen (Riebangardi).  
Oversikten viser også at det for Olderdalen barnehage er korrekt dimensjonert for barnetallet. 
Ved Birtavarre barnehage er det betydelig ledig kapasitet. 
 
I oversikten er det også tatt høyde for at alle barn som får plass vil tildeles 100% plass (at alle 
barn går fulltid i barnehage). Videre har oppvekstleder lagt en forutsetning om at det er 90 % av 
alle barn hvor foreldre tar i bruk barnehagetilbud, og dette er høyere enn hva det faktisk er i dag. 
 
Fra administrasjonens ståsted ser vi tre muligheter for fremtidig organisering: 
 

1) Kommunen opprettholder avdeling Knerten/Trollstua i ett år til 
2) Kommunen legger ned drift ved Knerten/trollstua barnehageavdeling og overfører barna 

til Riebangardi. De øvrige får plass ved Birtavarre barnehage.  
3) Kommunen legger ned drift av Knerten/Trollstua avdeling og etablerer tilbud om 

friluftsbarnehage innenfor dagens bygningstekniske rammer 
4) Kommunen utreder om deler av 2 etasje i dagen Riebangardi kan ombygges slik at det 

blir økt areal for barnehagens tilbud, slik at man får økt antall plasser ved denne 
avdelingen. 

 
Rådmannen vurderer saken slik at det ikke er behov, innenfor dagens framskriving, å utrede 
bygging av utebarnehage i Manndalen. Behovet for slik investering synes ikke å være til stede. 
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Klimapartnersamarbeid med gjennomgang av klimaregnskap Kåfjord 
kommune 

 
 

Rådmannens innstilling 
HMDU tar saken til orientering  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til klimaregnskap for Kåfjord kommune, basert på regnskapstall (kostrarapportering).  
 
Klimaregnskap er verdifullt som styringsverktøy former klimavennlig drift av kommunen. Her 
kan potensielle klimautslipp reduseres med at det gjøres konkrete tiltak, for mer miljøvennlig 
drift, med redusert energibruk og utslipp av klimagasser.  
 
Klimaavtrykk med oppgitte CO2ekvivalenter i tonn, er beregna og fordelt i % etter forventa 
utslipp fra hver enkelt oppgitte post. Eks. gir transport og reise relativt stort utslipp av CO2e. 
Bruk av miljøvennlige bygg av klimavennlige materialer, klimavennlig oppvarming, kortreiste 
tjenester, materialer, mat mv. Bruk av Skype, miljøvennlig transport, bruk av lokal kollektiv 
transport mv, vil være med på å redusere klimaavtrykket.  
 
Noen tiltak i «riktig retning» i Kåfjord kommune, som er med på å redusere CO2e utslipp: 

1. Nytt Helsesenter 
2. Innkjøp av el-hjullaster til søppelbæring og snørydding ved nytt helsetun  
3. LED-gatelys 
4. Bestilt fliskutter for bruk til mindre kratt-/skogsrydding langs kommunale veger mv.  
5. Større utstrakt bruk av Skype mv.  
6. Annet  

 



Det bør fortsatt jobbes aktivt og målretta for stadig mindre miljøutslipp, som oftest også gir 
økonomiske besparelser for organisasjonen Kåfjord kommune, det samme gjelder for oss alle 
sammen her på kloden; hva med også å begynne med meg selv ?! 
 
For å ta høyde for klimaendringer, med mer ustabilt og ekstreme værforhold, må det planlegges 
forebyggende og tas høyde for det i kommende kommunale investeringer.   
 
Gjennomgang av klimaregnskap www.klimakost.no for Kåfjord kommune.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://www.klimakost.no/
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Revisjon av snøskuterløypenettet i forhold til ny forskrift 

Henvisning til lovverk: Forskrift om endring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
vassdrag. Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 19 juni 2015, med hjemmel i lov 10 juni 
1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a.  
 
 

Rådmannens innstilling 
Orienteringen tas til etterretning  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune, er i gang med utarbeidelse av ny forskrift for snøskuterløypenettet i Kåfjord 
kommune. Det er tidligere utført flere månedsverk arbeid av tidligere ansatt, Torgeir Kuld. 
 
For gjennomføring har Kåfjord kommune leid inn konsulentbistand fra WSP Norge AS v/Arne 
Sundheim. Det et budsjettert med kr. 100 000,- til dette arbeidet.  
 
For status og framdrift vil konsulent, Arne Sundheim, orientere HMDU  
 
Det vil også avholdes arbeidsmøte med snøskuterforeningene den 29.04.2019 kl 18 – 20 på 
Røde-Kors huset i Birtavarre.       
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