
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 05.06.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
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, 29.05.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einar Eriksen (s)     Ina Engvoll (s) e.f. 
Leder HMDU      sekretær 
 



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 15/19 

Referatsaker: 
Møteprotokoll HMDU 29.04.19 

  
2019/58 

RS 16/19 Søknad om tillatelse til avløpsanlegg - 
Utslippstillatelse 

 2019/42 

RS 17/19 Søknad om skadefelling av grågås, Knut Ivar 
Nilsen 

 2017/231 

RS 18/19 Søknad om reduksjon-fritak av kommunale 
avgifter 13/12 

 2019/35 

RS 19/19 Endring av ansvarsrett i delegert vedtak 5/19 
HMDU 

 2019/42 

RS 20/19 Tilskudd til oppdatering av eldre kartdata - 
Tilgjengelighet i uteområder 

 2019/111 

RS 21/19 Innsamling - grovsøppel  2015/53 
RS 22/19 Vurdering av friluftslivsinteresser tilknyttet ikke-

næringsaktive fiskerihavner 
 2015/358 

RS 23/19 Avslag på søknad om tilskudd til kommunale 
fiskerihavnetiltak - Flytebrygger i Løkvoll havn 

 2015/358 

RS 24/19 Avslag på søknad om tilskudd til kommunale 
fiskerihavnetiltak - Flytekai i Olderdalen  

 2015/358 

RS 25/19 Svar på bekreftelse på opplæring og befaring etter 
oppgradering av Isfjelltunnelen og 
Skardalstunnelen 

 2019/19 

RS 26/19 Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekniske varer - Marthinsen Produkter 

 2018/12 

RS 27/19 Svar på søknad om overnatting Djupvik og 
Normannvik bygdehus 

 2019/17 

 
PS 18/19 

Politiske saker: 
Delegerte saker fra 15.04.19-29.05.19 

  
2019/181 

PS 19/19 Orientering fra driftsetaten per april 2019  2019/4 
PS 20/19 Utlegging av flytebrygge Løkvoll fiskerihavn  2015/358 
PS 21/19 Endringer i fartsgrense for vegene Kommunal 

veg - X Bakkemovn. samt Trollvikvn. 
 2015/667 

PS 22/19 Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for 
forurensning fra nedgravde tankanlegg 

 2015/17 

PS 23/19 Inspeksjonskamera  for avløp  2017/37 
PS 24/19 Nattsenking veilys - tilleggskostnader  2017/598 

  



PS 25/19 Tildeling av fellingskvote for elg i 2019 for 
Nordmannvik/Olderdalen elgvald - bruk av 50 % 
regelen i § 7 i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt 

 2015/724 

PS 26/19 Tildeling av fellingskvote for elg i 2019 for 
Manndalen/Skardalen elgvald - bruk av 50 % 
regelen i § 7 i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt 

 2015/724 

PS 27/19 Tildeling av fellingskvote for elg i 2019 for 
Olderdalen elgvald 

 2015/724 

PS 28/19 Tildeling av fellingskvote for elg i 2019 for Indre 
Kåfjord elgvald 

 2015/724 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

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

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Aleksander Hansen fra Ungdomsrådet ikke meldt forfall, og ikke møtt. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gunn Andersen Etatsleder drift og utvikling 
Karin Karlsen Møtesekretær 
Birger Olsen Jordbrukssjef (deltok under sak 16/19) 

 
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. 
 
 
 
Einar Eriksen (s)  Tor Mikalsen (s)  Lena Gamvoll (s) 
 
Bernt I. Lyngstad (s)  Aud Marthinsen (s)  
 



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 

 
  



Ref.sak 6/19 melder Aud Marthinsen (Frp) seg inhabil. 
Ref,sak 14/19. Leder påpekte at det var en informativ årsmelding. Utvalget ønsker at 
brannsjefen kan være tilstede på et møte for orientering om bl.a utstyr i Manndalen, personell til  
røykdykking samt hendelser i tunell. 
Ref.sakene tas til orientering.  
 
Einar Eriksen (Krf) orienterte om møte med SVV, den 25.04.19. Fra Kåfjord kommune deltok 
Einar Eriksen, rådmann, Stine Pedersen og John Johansen.  På møtet ble følgende punkt tatt 
opp: 

1. Kommunen ønsker en gjennomgang av prosessen ved oppgradering E6 Birtavarre – 
Langslett. Når kan man forvente at prosjektet materialiserer seg i form av planlegging, 
linjevalg, NTP, gjennomføring mv. 

2. «Modulvogntogsving» i Djupvik. Det er avsatt penger til regulering av dette.  
3. Tiltak for to smale bruer i Olderdalen. 
4. Veglys. 
5. Fartsgrenser. 
6. Anvendelse av 1,5 mill til TS tiltak bevilget etter sykkelveginspeksjon.   
7. Biedebakken. 
8. Fylkesveg opp Kåfjorddalen. 

 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl 16.15 
  



PS 12/19 Orientering fra driftsetaten per februar 2019 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
 
Etatsleder gikk gjennom orienteringa, hadde særlig fokus på sykefravær. 
Tor Mikalsen (MPG) etterspør inntekt på Kåfjord rådhus, bl.a leie til NAV. Det ønskes også en 
periodisering av utgiftene på bl.a veg og isbryting, i dag fordeles disse utgiftene på 12 mndr. 
 
Einar Eriksen (Krf) stiller spørsmål om Clements kraft i forhold til leie av deler av Trollvik 
Skole og uteareal. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Hovedutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Hovedutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 

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

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
Karin Karlsen orienterte.   
Rådmannens enstemmig vedtatt. 
 
 

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



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

PS 14/19 Omorganisering av vannområdeutvalgene 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
 
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».  
 
 
 
 
 

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».  
 
  



PS 15/19 Vedrørende prosjektering ny barnehage Manndalen 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
 
Einar Eriksen (Krf) foreslo følgende nytt pkt 2 og 3.  
 
Nytt pkt 2; Administrasjonens pkt 3 («Kommunen legger ned drift av Knerten/Trollstua 
avdeling og etablerer tilbud omfriluftsbarenehage innenfor dagens byggtekniske rammer») og 
pkt 4 (kommunen utreder om deler av 2 etasje i dagens Riebangardi kan ombygges slik at det 
blir økt areal for barnehagens tilbud, slik at man får økt antall plasser ved denne avdelingen) 
saksutreder nærmere i forhold til økonomi, antall plasser samt om dette vil gi økning av samlet 
antall plasser i barnehagen. Legges fram til første møte over sommerferien. 
 
Nytt pkt 2:  HOO sitt utredningsarbeid legges fram som ref.sak til første møte over 
sommerferien. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  Nytt pkt 2 og 3 enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 

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

2. Administrasjonens pkt 3 («Kommunen legger ned drift av Knerten/Trollstua avdeling og 
etablerer tilbud omfriluftsbarenehage innenfor dagens byggtekniske rammer») og pkt 4 
(kommunen utreder om deler av 2 etasje i dagens Riebangardi kan ombygges slik at det 
blir økt areal for barnehagens tilbud, slik at man får økt antall plasser ved denne 
avdelingen) utredes nærmere i forhold til økonomi, antall plasser samt om dette vil gi 
økning av samlet antall plasser i barnehagen. Legges fram til første møte over 
sommerferien. 

3. HOO sitt utredningsarbeid legges fram som ref.sak til første møte over sommerferien. 
 

 
 
 
 

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



PS 16/19 Klimapartnersamarbeid med gjennomgang av klimaregnskap 
Kåfjord kommune 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
 
Birger Olsen, jordbrukssjef tiltrer møtet. Birger Olsen gir en informasjon klimaregnskapet i 
kommunen.  Kommunens klimaregnskap er basert på kommunens kostratall. 
 
Tor Mikalsen (MPG) ønsker en samlet oversikt hvor kommunen står i forhold til 
klimaregnskapet, bl.a med årvis sammenligning. 
 
Tor Mikalsen (MPG) stiller spørsmål om samarbeidsprosjektet klima- og energiplan for Nord-
Troms. Etatsleder svarer at arbeidet fremdeles er under oppstart. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
HMDU tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
HMDU tar saken til orientering  
 
 
 
  



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

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 29.04.2019  

Behandling: 
Arne Sundheim tiltrer møtet og gir en informasjon om arbeidet så langt med revisjon av 
snøskuterløypenettet. 
 
Rådmannens innstilling falt. 
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige innstilling til vedtak; 

1. Kåfjord kommune fortar en 2-delt høring, med en «for-høring» til sektormyndighetene.   
2. Det bes om et felles møte med fylkesmann, Sametinget, fylkeskommunen i forhold til 

grunneiertillatelser og videreføring av eksisterende løyper. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune fortar en 2-delt høring, med en «for-høring» til sektormyndighetene.   
2. Det bes om et felles møte med fylkesmann, Sametinget, fylkeskommunen i forhold til 

grunneiertillatelser og videreføring av eksisterende løyper. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Orienteringen tas til etterretning  
 
 
 



 

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 
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«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 12/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/42-9 4140/2019 K24 29.05.2019 

 

Utslippstillatelse 30/19 Kåfjord kommune 

SAK: VEDTAK - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE GNR 30/ BNR 19 
Saken er behandlet som delegert sak i Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling, saksnr 12/19 
Saksdokumenter: 

 Søknad om utslippstillatelse fra prefabrikkert slamavskiller (4 m³) med infiltrasjonsfilter, på 
gnr 30, bnr 19 - Kåfjord kommune. 

 Faktura med saksbehandlingsgebyr for utslippssak vedlegges. 
Saksutredning: 

 Søknaden gjelder utslippstillatelse for privat avløpsanlegg, 4 m³ slamavskiller med 
infiltrasjonsanlegg, på eiendommen gnr 30, bnr 19 i Kåfjord kommune.  

 Søknaden gjelder også ansvarsrett for Blomstereng Landbruk og maskin AS, for utførelse av 
anlegget.  

 Det er privat 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 privat avløpsanlegg; 4 m³ slamavskiller med infiltrasjonsanlegg, 

på eiendommen gnr 30, bnr 19 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. Blomstereng Landbruk og maskin 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. 
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6. Ferdigattest / kontrollerklæring, samt bildedokumentasjon av infiltrasjonsgrøft sendes 
kommunen når arbeider er utført. 

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 2019/42-9 
 

Vedlegg 
1 faktura 

 
 

Tilsvarende brev sendt til: 
BLOMSTERENG LANDBRUK & MASKIN AS Øvermyra 9144 SAMUELSBERG 
Stein Ivar Lien Essoveien 8 A 3153 Tolvsrød 

 
 
 
 

Kopi til: 
John Johansen    
Birger Olsen    
Kåre Å. Pedersen    
Joar Grønnbakk    



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

Kåfjord kommune DATO: 29.05.19

9148 Olderdalen

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

Faktureres til:

Stein Lien

Essoveien 8A

3153 Tolvsrød

BELØP

2 110,00kr             

TOTALT  2 110,00kr             

Fakturaen betales til konto nr.: 4785 07 00024, merk innbetalingen HMDU sak 12/19

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

Kopi til kommunekassa, her

Fakturaen bes betalt innen 12.06.2019

BESKRIVELSE

Gebyr jf. Delegert vedtak HMDU- 12/19

TAKK FOR SAMARBEIDET!



 

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 

Knut Ivar Nilsen 
Olderdalsveien 466 
9146  Olderdalen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 11/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/231-3 4114/2019 J53 28.05.2019 

 

Søknad om skadefelling av grågås, Knut Ivar Nilsen 

 
Saksopplysninger  
 
Knut Ivar Nilsen har møtt opp på kommunehuset her og redegjort for situasjonen. Nilsen driver 
kjøttproduksjon med villsau på eiendommen gnr. 6 bnr. 7 i Olderdalen. Denne våren har han vært 
mye plaget med at grågås som beiter på engene som ligger ned mot sjøen. Det er en flokk på 40-
50 gjess som virker å være stasjonær i området. Eng med timotei er svært utsatt for nedbeiting. 
Det virker som dette er grasart som gåsene prioriterer. Resultatet av nedbeitingen er mindre fòr 
og forringelse av fòrkvaliteten pga avføring fra gjess. Antallet gås synes å variere fra år til år, i år 
har det vært mye mer enn tidligere år. Nilsen har prøvd å skremme bort fuglene uten at dette har 
noen effekt. Han fikk fellingstillatelse på gås våren 2013. Det ble felt 10 gås noe som var veldig 
effektivt.   
 
 
Vurderinger 
 
Alle vedtak skal vurderes etter Naturmangfoldsloven §§ 8-12, jfr NML § 7: 
 
Det er ikke foretatt en bestandskartlegging av grågås i området, men grågåsa er ikke en truet art. 
Grågåsa kan imidlertid gjøre stor skade på innmarksarealer. Dette ved at den blir en konkurrent 
til bondens dyr og også beiter ned arealer som skal slås maskinelt. Kunnskapsgrunnlaget er godt 
nok til å kunne gi en tillatelse. 
 
Det skal foretas en vurdering om vedtaket vil få en betydning for økosystemet og den samlede 
belastningen det blir utsatt for. Bestanden av grågås er såpass stor at et begrenset uttak vil ikke ha 
noe å si for bestanden. Grågåsbestanden synes å ha økt betydelig i området de siste årene. 
Tidligere år var det kun gås på høsttrekk og da primært i de ytre delene av kommunen. De senere 
årene har grågåsa også blitt vanlig om våren og trukket lengre innover i kommunen. Grågåsa har 
også begynt å hekke i kommunen de siste årene.  
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Felling av skadegjørende viltarter skal generelt følge de krav til ordinær jaktutøvelse som 
fremgår av viltloven med tilhørende forskrifter.  
Det gis ikke noen dispensasjon i forhold til krav til våpen og ammunisjon, det er de samme 
reglene for ordinær jakt som gjelder. 
 
Konsekvensen av beitingen av gjess er todelt. 
Den medfører et direkte avlingstap i skadeåret. Gåsebeiting og øvrig beiting endrer 
konkurranseforholdet mellom planteartene i enga, og medfører at de andre artene som har størst 
avlingspotensiale dør raskere ut. Dersom gårdbrukeren vil holde enga på et høyt nivå, må han 
kompensere med kortere omløpstid på enga. 
Flerårige planter, som enggrasartene, overlever vinteren ved å tære på opplagsnæring som ble 
samlet foregående vekstsesong. Om våren er næringsreservene i planten på et minimum, og en 
del næring må brukes når planten setter nye skudd for å begynne den vegetative veksten. Dersom 
planten blir nedbeita om våren er de risiko for at det ikke finnes tilstrekkelig opplagsnæring til å 
sette nye skudd en gang til etter eventuell beiting, og i beste fall avlingen reduseres. Det er 
betydelig forskjell på enggrasartene i evnen til å tåle hyppige beiting. Timotei, som er den 
viktigste grasarten i kultureng, er svært ømfintlig for vårbeiting. Timotei finnes i ulike andeler i 
det meste av engareal i drift. 
 
I tillegg vil avføring fra gås forringe fòrkvaliteten.  
 
Det anses at store flokker av trekkfugl på vei til andre hekkelokaliteter og som mellomlander i 
Kåfjord er på vei til andre hekkelokaliteter, gjør skader med intensiv beiting og som 
medfører til betydelige beiteskader på eng og store tap for bøndene. Problemet med vårbeiting av 
gås har økt de senere årene. 2012 var det første året det ble gitt skadefellingstillatelser for gås 
utenom ordinær jakttid i Kåfjord kommune. Sist det ble gitt slik fellingstillatelse var i 2017.   
 
Den ordinære jakta i Troms starter den 15.08, men på dette tidspunktet er størsteparten av 
gåseflokkene trukket sørover. 
Søker ber om en skadefellingstillatelse for å redusere skadeomfanget på de jordene han høster. 
Det søkes om fellingstillatelse på et begrenset antall grågås. Basert på erfaringer fra tidligere vil 
en forvente at dette har stor skremselseffekt. Forøvrig er det så pass sent på våren at det er 
uaktuelt å gi fellingstillatelse på et større antall gjess.   
 
I medhold av gitte fullmakter i kommunens arbeids- og delegeringsreglement er saken behandlet 
administrativt og det er fattet følgende 
 
 
Vedtak 
 
 
Vedtaket er hjemlet i Forskrift -1997-09-01 nr 1000 felling av viltarter som gjør skade eller som 
vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon etter § 18 i Naturmangfoldloven. 
 
Knut Ivar Nilsen gis tillatelse etter § 2 B til felling av fem (5) grågås i perioden 28.05- 04.06.19.  
Tillatelsen utstedes til Knut Ivar Nilsen og er gyldig på arealene som søker disponerer. 
 
Søknaden er vurdert etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Formålet med fellingen er å redusere 
skader på innmark forårsaket av grågås. 
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Vilkår: 
Fellingstillatelsen gjelder for søkers eiendommer og de arealene som søker disponerer. 
Grunneiertillatelse må innhentes dersom felling skal skje på eiendommer som søker selv ikke 
eier.   
Fellingstillatelsen er gyldig i perioden 28.05.19-04.06.19. 
Avlivingen skal skje sikkerhetsmessig og humant forsvarlig og etter forskrift om utøvelse 
av jakt, felling og fangst om våpen og ammunisjon. 
 
Felling skal rapporteres skriftlig til kommunen. 
 
 
 
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 
 
Kåre Å. Pedersen 
Rådgiver 
 
 
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 2017/231-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

Stian Gamst 
Sætermoen 
9520  Kautokeino 
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2019/35-14 231 27.05.2019 

 

Søknad om reduksjon/fritak av kommunale avgifter 13/12 

Viser til din søknad om fritak/reduksjon av kommune avgifter på eiendommen gnr 13, bnr 12. 
 
For å få fritak fra kommunale avgifter må vannet kobles fra.  Du må da betale tilknytningsavgift 
når vannet igjen kobles på. 
 
Kan du gi en tilbakemelding om du ønsker at vannet kobles fra eiendommen.? 
 
 
 
 
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 2019/35-14 

 
 
 
 



 

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. 7/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/42-5 3705/2019 K24 14.05.2019 

 

Endring av ansvarsrett i delegert vedtak 5/19 HMDU 

 
Saksopplysninger  
Utslippstillatelse ble gitt til Endre Grape for eiendom 30/71 i Manndalen, med ansvarsrett til 
Koth og Sønner AS i Skibotn. Etter at utslippstillatelsen ble gitt er det innkommet ønske om 
endring av ansvarlig entreprenør fra tidligere grunneiere; Nora Aspmo. Dette er begrunnet i 
prisvurderinger, og at de som tidligere eiere skal ta kostnadene på dette. 
 
Bekreftelse på ny ansvarlig entreprenør er innkommet fra Bård Hammari, SMB AS, Storslett. 
Entreprenøren dokumenterer nødvendig kompetanse 
 
Vurderinger 
Tidligere grunneieres ønske om ny entreprenør kan etterkommes uten ytterligere saksbehandling, 
all den tid Bård Hammair/ SMB AS kan dokumentere påkrevd kompetanse 
 
Vedtak 
Tidligere grunneieres ønske om ny entreprenør etterkommes uten ytterligere saksbehandling, all 
den tid Bård Hammari/ SMB AS kan dokumentere påkrevd kompetanse. 
 
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. 
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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 2019/42-5 
 

Vedlegg 
1 Bekreftelse av ny ansvarsrett i delegert vedtak 5/19 HMDU 
2 vedlegg ADK1 

 
 
 
 
 
 

Kopi til: 
John Johansen    

 
 



Fra: baard@smb-as.no
Sendt: 12.05.2019 20.16.31
Til: Stine Pedersen
Kopi: 

Emne: Bekreftelse
Vedlegg: ADK.pdf

Hei.
Bekrefter at SMB AS står som ansvarlig entreprenør på reparasjon av drens
på spillvannstank på eiendom 30/71 i kåfjord, saksnr er 2019/42-3. legger
ved ADK bevis som vedlegg.

Mvh.
Bård Hammari
Tlf 91384555





Sven Michaelis
Senioringeniør 
Kartverket Molde
Tlf./mob.: 32 11 85 88 – 971 44 056
E-post: sven.michaelis@kartverket.no

Tlf. sentralbord: 32 11 81 00
Kundesenter: 08700 
www.kartverket.no

Fra: Sven Michaelis (Sven.Michaelis@kartverket.no)
Sendt: 22.03.2019 14.55.06
Til: Sven Michaelis
Kopi: 

Emne: TIL KOMMUNENE: SØK om TILSKUDD TIL OPPDATERING AV TILGJENGELIGHETDATA i din
kommune / Friluft
Vedlegg: Universell utforming - prosjektmidler i 2019.pdf;mal_projektbeskrivelse-2019.docx
Til kommune
 

·         Planavdeling
·         Folkehelse
·         Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
·         Universell utforming
·         Kultur/Friluftsliv

 

Tilskudd til oppdatering av eldre kartdata - tilgjengelighet i
uteområder
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir gjennom Statens kartverk tilskudd til et utvalg
av kommuner og fylker som vil oppdatere kartdata om tilgjengelighet i kommunesentra eller
friluftsområder. Slike kartdata finne i deres kommune, men informasjonen er flere år gammelt
og skulle oppdateres.
 
Eksisterende kartdata kan ses på norgeskart.no og datasettene "tilgjengelighet friluft" er del
av det offentlige kartgrunnlaget (DOK).
 
Mer informasjon om prosjektet finnes  her: https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Universell-
utforming/prosjektstatus/  
 
Vedlagt:

·        Utlysningsbrevet: Universell utforming - prosjektmidler til kartlegging i 2019 (pdf)
·        Mål for prosjektbeskrivelse

 
Søknadsfrist: 8. april 2019
 
For nærmere informasjon tar kontakt med meg.
 
Med vennlig hilsen
Sven Michaelis
 

YTa miljøhensyn - Trenger du virkelig å skrive ut denne e-posten?

 



 



 

 
 Kartverkets landdivisjonen   Besøksadresse: Kartverksveien 21, Hønefoss. Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. 
Telefon: 32 11 80 00  Telefaks: 32 11 81 01   E-post: post@kartverket.no   Organisasjonsnr: 971 040 238  

 
 
Deres ref.:  Vår ref.   Dato: 
  19/06223  04.02.2019 

 
 

Universell utforming  -  
Prosjektmidler til kartlegging og oppdatering i 2019 
 

Kartverket kunngjør herved at fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan søke tilskudd til 

kartlegging av tilgjengelighet og oppdatering av eldre data i uteområder. DNT, Friluftsråd og 

interesseorganisasjoner som etablerer et samarbeid med kommune- eller fylkesforvaltningen 

kan også søke om midler. 

Tilskuddene vil variere fra kr 30 000 (til enkel søknader) til kr 100 000 (til gruppesøknader) for 

ny-kartlegging og kr 5 000 (små tettsteder) til kr 10 000 (større tettsteder, byer) for oppdatering. 

 

Frist for søknader er 08. april 2019. Nærmere om søknadskriterier under. 
 
Målet med tiltaket er å bidra til at fylkene og kommunene skal være i stand til å utvikle og forvalte arbeidet 
med universell utforming på en god og varig måte. Kartleggingen gir et godt grunnlag for dette. 
Kartlegging av uteområder har vært en sentral oppgave i Handlingsplanen for universell utforming og økt 
tilgjengelighet 2009 – 13. Arbeidet med kartlegging har vært knyttet til Statens kartverk og resultatene er 
presentert bl.a. gjennom https://www.norgeskart.no og https://www.geonorge.no. Gjennom den nye 
Handlingsplan for universell utforming 2015-2019 blir oppgaven videreført (tiltak PU4, side 39). Datasettet 
skal blir en del i Sentrale Felles Kartbasen (SFKB), der kommunene selv legge inn, føre á jour-hold og 
forvalte data om universell utforming i deres ordinære kartgrunnlag. Datasett (Tilgjengelighet tettsted og 
Tilgjengelighet friluft) er siden 2017 en del av Det Offentlige Kartgrunnlaget (DOK). 
Gjennom Statens kartverk gi Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilskudd til et utvalg av 
kommuner som vil gjennomføre eller oppdatere sin kartlegging av kommunesentra eller friluftsområder.  

 
Sending av søknaden: 
Nye sikkerhetskrav for mottakelse av e-post setter nye utfordringer for søknadsprosesser. Følgende regler 
må ivaretas i søknadsprosessen: 

 Send søknaden direkte til sven.michaelis@kartverket.no, kopi til kathrin.bogelsack@kartverket.no.  

 Bruk emne «søknad om midler for kartlegging av tilgjengelighet 2019» 

 Bruk gjerne kvittering, lesebekreftelse 
Du vil i løpet av kort tid mottar en melding tilbake med emne «Søknad mottatt». 
Få du ikke denne meldingen, tar kontakt direkte med oss 

 Sven Michaelis, tel: 321118588 eller  

 Kathrin Bögelsack, tel. 32118583 
Uten kvittering fra Kartverket (e-post «Søknad mottatt») er søknaden ikke godkjent og vil ikke bli med i 
søknadsrunden. Vi beklager disse utfordringer og håper det vil ikke blir til hindring for å delta i 
søknadsrunden. 
 

mailto:post@kartverket.no
https://www.norgeskart.no/
https://www.geonorge.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/48ed7783842b410881a7da36ab530c72/no/pdfs/regjeringens-handlingsplan-uu.pdf
https://register.geonorge.no/det-offentlige-kartgrunnlaget
mailto:sven.michaelis@kartverket.no
mailto:kathrin.bogelsack@kartverket.no
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Dette må angis i søknaden: 

 Kort prosjektbeskrivelse (bruk mål fra www.kartverket.no - tilgjengelighet ) 

 Område for kartleggingen og  

 Beregnet ressursomfanget, og egen innsats.  
 
Midlene må anvendes i 2019. 

Statens kartverks applikasjon (Android-programvare for mobil eller nettbrett) for registrering skal nyttes og 
vil bli stilt til disposisjon for arbeidet.  
 
For informasjon om kartleggingskostnader, hvordan Statens kartverk vil legge til rette for kartleggingen og 
annen veiledning i bruk og gjennomføring av arbeidet, se nærmere om ordningen på Kartverket sine sider:  
 

 www.kartverket.no - tilgjengelighet, eller ta kontakt med 

 Sven Michaelis, Statens Kartverk, Fylkeskartkontor i Molde,  
Telefon – 32 11 85 88, e-post sven.michaelis@kartverket.no  eller  

 Kathrin Bögelsack, Statens, Statens Kartverk, Fylkeskartkontor i Molde, 
Telefon – 32 11 85 83, e-post kathrin.bogelsack@kartverket.no 

 
Framdriften i tiltak er slik:  

 8.4. 19   - søknadsfrist  

 23.4.19   - tilsagn om midler 

 mai 19   - Kartverket avklarer kartleggingsomfang, -metode, -periode med deltakere 

 mai 19   - Kartverket samler deltaker til veiledningskurs  

 mai-oktober  - kartlegging i kommunene 

 31.8.19   - underveisrapport 

 31.10.19  - sluttrapport fra deltakere 

 November 19  - Kartverket tar debrifing med kommuner  

 Desember 19  - statistikk og kommunale rapport publiseres 

 Januar 20  - sluttrapport til KMD 
 

 
Med vennlig hilsen 
Sven Michaelis 
 
Sven Michaelis 
Senioringeniør 
Kartverket Molde 
Tlf./mob.: 32 11 85 88 – 971 44 056 
E-post: sven.michaelis@kartverket.no 

 

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Universell-utforming/prosjektstatus/
http://www.kartverket.no/tilgjengelighet/
mailto:sven.michaelis@kartverket.no
mailto:kathrin.bogelsack@kartverket.no
mailto:sven.michaelis@kartverket.no
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Kartlegging av tilgjengelighet –  
Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2015 - 2019 

Prosjektbeskrivelse 

Hovedansvarlig utførende virksomhet 
 Kontaktinformasjon:  
 Virksomhet:  
 Samarbeidspartnere:  
 Prosjektnavn:  
 Planlagt start- og sluttdato:  

A. Prosjektbeskrivelse 
 Bakgrunn for prosjektet - Problembeskrivelse 
 Effektmål pr. målgruppe:  
 Resultatmål:  

B. Hovedtiltak   Aktiviteter 
 Hovedtiltak og aktiviteter: 

C. Organisering 
 Prosjekteier i kommunen / fylket:  
 Prosjektleder:  
 Prosjektmedarbeidere:  
 Andre bidragsytere og samarbeidspartnere:  
 Styringsgruppe:  
 Referansepersoner:  

D. Ressursrammer - økonomi 
 Budsjettrammer: 
 Finansiering:  
 Arbeid – tidsforbruk for prosjektleder og øvrige deltakere:  
 Andre kostnader (kurs, reiser, innkjøp etc.):  

E. Rapportering 
 Statusrapportering:  
 Sluttrapport:  

F. Underskrifter



Kåfjord kommune
vi ordfører Svein Leiros

Øvervegen  2
9146  Olderdalen 9  mai  2019

INNSANILING  -  GROVSØPPEL

Ytre Kåfjord pensjonistforening har  fått  henvendelser vedrørende innsamling og
leveringsmuligheter av grovsøppel.
Dagens ordning er lite tjenlig og et dårlig tilbud for andre deler av Kåfjord, utenom Birtavarre fordi:

1. Store avstander, ca  8  mil tur/retur Ytre Kåfjord (Spåkenes) — Birtavarre.

N ordnes  — Manndalen  —  Birtavarre er det også snakk om større avstander.

2. Dagens ordning er meget kostbar for de grupper som trenger det mest — eldre og uføre  — som
ikke har egen bil. De må leie bil med henger eller container.
Det er ingen saklig grunn for at nevnte grupper skalholdes utenfor en nødvendig tjeneste.

3. Dette medfører at denne typen avfallkan bli spredt i naturen, «land og vann», noe som
svekker omdømme til Kåfjord kommune som miljøkomrnune.

Tiltak:

Ytre Kåfjord pensjonistforening foreslår at det opprettes mottak for grovsøppel i Manndalen,

Olderdalen og Djupvik. Økonomien sikres ved  å  benytte den kommunale andelen av overskuddet

fra Avfallservice  — kr 200.000 i 2017.

Med hilsen
(Ytre Kåfjord pensjonistforening

Styret
v! leder Hildur Elvevoll Storli

äxaaös £. aha;—

\

Kopi:

Teknisk hovedutvalg v! Einar Eriksen

Eldrerådet vi leder Reidar Breivik

Framtid i Nord



 

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 

TROMS FYLKESKOMMUNE 
Postboks 6600 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/358-108 P30 27.05.2019 

 

Vurdering av friluftslivsinteresser tilknyttet ikke-næringsaktive fiskerihavner 

Både Djupvik – og Løkvoll fiskerihavner er begge aktive fiskerihavner, med tilhørende 
fiskemottak. 
 
Løkvoll er definert som en kommunal fiskerihavn, og Djupvik fiskerihavn er definert som statlig 
fiskerihavn.  Her er Kåfjord kommune ikke enig med at Kystverket definerer Djupvik fiskerihavn 
som en ikke næringsaktiv fiskerihavn. 
 
 
 
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 2015/358-108 

 
 
 
 



 
 
 

Region Kystverket Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Kåfjord kommune 
Postboks 74 
9148 OLDERDALEN 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/756-3 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Jan Olsen 

Dato: 
08.04.2019 

Avslag på søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Flytebrygger 
i Løkvoll havn - Kåfjord kommune - Troms fylke 
Viser til Deres brev datert 28.02.2018 hvor det søkes om tilskudd over statsbudsjettet kap. 
1360 post 60 til flytebrygger i Løkvoll havn. 
Prosjektet ble ikke prioritert i statsbudsjettet for 2019 da foreliggende ramme for budsjettet 
kap. 1360 post 60 er begrenset i forhold til det samlede behov på landsbasis. 
Søknaden er derfor ikke innvilget som omsøkt. Beklager sen tilbakemelding. 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Olsen 

 
 
 
 
 

seniorrådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 

Troms og Finnmark



 
 
 

Region Kystverket Troms og Finnmark 
Sentral postadresse: Kystverket 

Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: +47 07847 Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 
  
 
 
 

Kåfjord kommune 
Postboks 74 
9148 OLDERDALEN 
 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2018/743-4 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Jan Olsen 

Dato: 
08.04.2019 

Avslag på søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Flytekai i 
Olderdalen - Kåfjord kommune - Troms fylke 
Viser til Deres brev datert 28.02.2018 hvor det søkes om tilskudd over statsbudsjettet kap. 
1360 post 60 til flytekai i Olderdalen 
Prosjektet ble ikke prioritert i statsbudsjettet for 2019 da foreliggende ramme for budsjettet 
kap. 1360 post 60 er begrenset i forhold til det samlede behov på landsbasis. 
Søknaden er derfor ikke innvilget som omsøkt. Beklager sen tilbakemelding. 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jan Olsen 

 
 
 
 
 

seniorrådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 

Troms og Finnmark
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Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
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E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
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STATENS VEGVESEN 
Postboks 8142 Dep 
0033  OSLO 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 6/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/19-2 3461/2019 M74 06.05.2019 

 

Svar på bekreftelse på opplæring og befaring etter oppgradering av 
Isfjelltunnelen og Skardalstunnelen 

 
Saksopplysninger  
Opplæringen har bestått av: 
 Planleggingsmøte 
 Teoretisk gjennomgang av installasjoner, herunder nød og sikkerhetsutrustninger 
 Gjort seg kjent med rutiner og bruk av sikkerhetsutrustninger 
 Gjort seg kjent med varslingsrutiner ved bruk av nødtelefon og Vegtrafikksentralen 
 Fått demonstrert hvordan røyk opptrer i forhold til naturlig trekk i tunnelen 
 Gjort seg kjent med tunnelen som objekt, i sin helhet 
 Beredskapsøvelse 
 
Vurderinger 
Opplæringen og demonstrasjon er tilfredsstillende for å kunne utføre oppgaver i henhold til 
Selvbergingsprinsippet.  
 
Kåfjord kommune har begrensninger med vannforsyning for å kunne håndtere stor brann som for 
eksempel lastebil, vogntog og flere kjøretøy samtidig, med bakgrunn i at lokal beredskap kun 
disponerer bil med 2500 liter vann.   
 
Isfjelltunnelen og Skardalstunnelen har begrensninger forbunnet med vannforsyning for å kunne 
håndtere storbrann som for eksempel lastebil, vogntog og flere kjøretøy samtidig, med bakgrunn 
i at det ikke er etablert tilfredsstillende vannmengde og plassering for å ivareta brannvesenets 
sikkerhet ved innsats.  
 
Kommunens brannberedskap er dimensjonert etter forskrift om organisering og dimensjonering 
av brannvesen.  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729      
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729
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Vedtak 
Brannberedskapen ihht selvbergingsprinsippet i Isfjelltunnelen og Skardalstunnelen er 
tilfredsstillende, med følgende avvik. 
 
Det er ikke etablert tilfredsstillende vannmengde og plassering for å ivareta brannvesenets 
sikkerhet ved innsats. 
 
 
 
 
 
 
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 2019/19-2 
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MARTHINSEN PRODUKTER 
Olderdalsveien 445 
9146  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 8/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/12-7 3825/2019 M77 16.05.2019 

 

1940/Svar på søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer - 
Marthinsen Produkter 

Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.  
 
Vurderinger:  
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.  
 
Vedtak:  
Søknad om tillatelse til oppbevaring/handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember  
2019 Innvilges.  
 
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 2018/12-7 
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DJUPVIK NORDMANNVIK BYGDEHUS 
Djupvik 
9146  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 9/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/17-6 3960/2019 M70 23.05.2019 

 

1940/Svar på søknad om overnatting Djupvik og Normannvik bygdehus 

 
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: Djupvik og Normannvik bygdehus 
Formål: Aktivitetsleir med 8. klassinger ca 20 personer (Camp Nord-Troms 2019) 
Adresse: Djupvik 
Kommune: Kåfjord 
 
Ansvarlig leder: Arne Samuelsen  
Telefon: 957 01 264 
E-postadresse: arne.samuelsen@tromsfylke.no 
 
Nattevakt: Siri Pedersen (95137269), Ingolf Skallebø (92415060) og Elin Skallebø (45255544) 
 
Tidsrom for overnatting: 14-16.06.2019 
 
Antall: 20 
Alder: 14-60 
 
Eier av bygningen (navn på virksomhet/person): Djupvik Nordmanvik bygdehus v Liv-Merete Jensen 
(99535843) 
 
Eiers organisasjonsnummer: 996 892 980 
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Personnavn på eier/eierrepresentant som er informert om overnattingen.: Liv-Merete Jensen 
(99535843) 
 
Søknad av 21.05.2019 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende dokumentert. 
 
Vedtak 
Søknaden innvilges med virkning fra 14.06.2019. 
  
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 2019/17-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/181 -1 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 29.05.2019 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 05.06.2019 

 

Delegerte saker fra 15.04.19-29.05.19 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering. 
 

 

Saksopplysninger 

Delegerte vedtak 
Seleksjon: Utvalg: 18 - Delegert miljø, drift og utvikling, Journaldato: 15.04.2019 - 29.05.2019 
Rapport generert: 29.05.2019 
ePhorte ® 
 
 
HMDU-DEL DS 5/19 3042/2019 23.04.2019   J  Stine Pedersen 
Søknad om tillatelse til avløpsanlegg 
 
 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.  
 
 
HMDU- DEL DS 6/19 3461/2019  06.05.2019  J  Nils-Arnold Nilsen 
Svar på bekreftelse på opplæring og befaring etter oppgradering av Isfjelltunnelen og 
Skardalstunnelen 
Vedtak  
Brannberedskapen ihht selvbergingsprinsippet i Isfjelltunnelen og Skardalstunnelen er tilfredsstillende med 
følgende avvik.  
Det er ikke etablert tilfredsstillende vannmengde og plassering for å ivareta brannvesenets sikkerhet ved innsats. 



Vurdering 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2019/4 -8 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Gunn Andersen 

Dato:                 29.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 05.06.2019 

 

Orientering fra driftsetaten per april 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Driftsrapport mars 
2 Driftsrapport april 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Hovedutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Hovedutvalget for miljø, drift og utvikling orienteres om økonomisk status og utvikling innen 
driften for perioden til og med april 2019. Orienteringen skal gi mulighet for å styre driften i 
ønsket retning, og å se hvordan den økonomiske målsettingen er for årets fire første måneder. 
Gjennom orienteringen vil utvalget holdes oppdatert på status på forbrukssituasjonen innen 
etaten, sett opp mot det vedtatt budsjett. 
 
Rapporten for april legges ved som hoveddokument. For å ha kontinuitet legges også forrige 
måneds rapport ved. 
 
 

Vurdering 
 
Orienteringssaken gis ingen videre vurdering.



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 
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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 april 19 

  Beskrivelse 
Måned 1 - 4 

(B) 
Måned 1 - 4 

(R) 
Måned 1 - 4 

(A) 
Måned 1 - 4 

(A%) 

  DRIFT      

 
Refusjon 
sykepenger  

-246 000 -335 000 -89 000 36 

 Andre inntekter  -3 075 000 -2 185 000 890 000 -29 

 SUM INNTEKTER  -3 321 000 -2 520 000 801 000 -24 

 Fast lønn  4 329 000 4 234 000 -95 000 -2 

 Vikarer  6 000 63 000 57 000 950 

 
Vikar ved 
sykefravær  

65 000 217 000 152 000 234 

 Vikar ved ferier  4 000 0 -4 000 -100 

 Ekstrahjelp  0 39 000 39 000 0 

 Overtid  102 000 63 000 -39 000 -38 

 Annen lønn  517 000 455 000 -62 000 -12 

 SUM LØNN  5 023 000 5 071 000 48 000 1 

 
Pensjon og 
personalforsikringer  

888 000 880 000 -8 000 -1 

 
TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  

5 912 000 5 951 000 40 000 1 

 
Kjøp av varer og 
tjenester  

4 860 000 4 696 000 -163 000 -3 

1.14290.120.0 MOMS 8 000 20 000 12 000 150 

1.14290.120.0 MOMS 1 000 0 -1 000 -100 

1.14290.120.0 MOMS 1 000 0 -1 000 -100 

1.14290.360.0 MOMS 1 000 1 000 -1 000 -100 

1.14290.360.0 MOMS 3 000 5 000 2 000 67 

1.14290.360.0 MOMS 1 000 0 0 0 

1.14290.360.0 MOMS 0 1 000 0 0 

1.14290.339.0 MOMS 52 000 31 000 -22 000 -42 

1.14290.130.0 MOMS 3 000 7 000 4 000 133 

1.14290.221.0 MOMS 18 000 36 000 17 000 94 

1.14290.222.0 MOMS 28 000 65 000 37 000 132 

1.14290.261.0 MOMS 16 000 32 000 16 000 100 

1.14290.285.0 MOMS 2 000 0 -2 000 -100 

1.14290.330.0 MOMS 23 000 7 000 -16 000 -70 

1.14290.332.0 MOMS 111 000 187 000 76 000 68 
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  Beskrivelse 
Måned 1 - 4 

(B) 
Måned 1 - 4 

(R) 
Måned 1 - 4 

(A) 
Måned 1 - 4 

(A%) 

1.14290.339.0 MOMS 4 000 8 000 5 000 125 

1.14290.345.0 MOMS 2 000 0 -2 000 -100 

1.14290.353.0 MOMS 2 000 0 -2 000 -100 

1.14290.390.0 MOMS 11 000 24 000 13 000 118 

1.14290.332.0 MOMS 47 000 24 000 -23 000 -49 

1.14290.332.0 MOMS 9 000 0 -9 000 -100 

1.14290.332.0 MOMS 3 000 0 -3 000 -100 

1.14290.285.0 MOMS 8 000 0 -8 000 -100 

1.14290.325.0 MOMS 82 000 174 000 92 000 112 

1.14290.325.0 MOMS 3 000 0 -3 000 -100 

1.14290.330.0 MOMS 1 000 0 -1 000 -100 

1.14290.325.0 MOMS 1 000 0 -1 000 -100 

1.14290.330.0 MOMS 3 000 0 -3 000 -100 

1.14290.325.0 MOMS 0 -1 000 -1 000 0 

1.14290.330.0 MOMS 11 000 0 -11 000 -100 

1.14290.120.0 MOMS 1 000 1 000 0 0 

1.14290.130.0 MOMS 66 000 53 000 -13 000 -20 

1.14290.222.0 MOMS 65 000 58 000 -7 000 -11 

1.14290.222.0 MOMS 5 000 0 -5 000 -100 

1.14290.285.0 MOMS 0 2 000 2 000 0 

1.14290.222.0 MOMS 50 000 49 000 0 0 

1.14290.221.0 MOMS 14 000 9 000 -5 000 -36 

1.14290.221.0 MOMS 11 000 8 000 -3 000 -27 

1.14290.221.0 MOMS 11 000 7 000 -3 000 -27 

1.14290.221.0 MOMS 13 000 9 000 -4 000 -31 

1.14290.261.0 MOMS 120 000 124 000 4 000 3 

1.14290.261.0 MOMS 0 30 000 30 000 0 

1.14290.261.0 MOMS 1 000 0 -1 000 -100 

1.14290.265.0 MOMS 2 000 0 -2 000 -100 

1.14290.393.0 MOMS 1 000 0 0 0 

1.14290.222.0 MOMS 11 000 9 000 -2 000 -18 

1.14290.381.0 MOMS 11 000 7 000 -4 000 -36 

1.14290.335.0 MOMS 1 000 1 000 0 0 

1.14739.360.0 SKUDDPREMIER 8 000 0 -8 000 -100 

1.14755.345.0 
FRITAK FOR 
VANNAVGIFT 

10 000 13 000 3 000 30 

1.14919.120.0 
RESERVERT 
DRIFTSUTVALGET 

17 000 0 -17 000 -100 

 Andre utgifter  871 000 1 000 000 130 000 15 

 
SUM TOTALE 
UTGIFTER  

11 642 000 11 648 000 6 000 0 

 RESULTAT  8 321 000 9 128 000 807 000 10 
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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 drift har vi utfordringer i administrasjonen med sykefravær. Her er langtidsfravær, med 

varighet på 9 måneder. Det er meget vanskelig å sette inn vikar på løpende driftsoppgaver. Vi 

ser på mulighet for å omrokkere internt i avdelingen, og å ta inn en servicemedarbeider for å 

avhjelpe situasjonen med ulike henvendelser, da i en begrenset stillingsprosent. 

Ellers har vi fortsatt sykefravær innen  vaktmester/renholdssiden. Her har vi personell som har 

vært ute i lang tid og er under avvikling som ansatte i kommunen. 

  

  

Avvik 

Anvisning 
 

Kommenter avvik både økonomi og sykefravær, (årsak mv) 

På lønnspostene holder vi budsjettmål, med unntak av vikarer/vikarer ved sykefravær. Dagens 

drift er likevel slik at ben bygg må driftes og renholdsvikarar må settes inn ved behov. Noe av 

den økonomiske overskridelsen tas inn ved refusjoner. Her er noe etterslep på refusjoner, slik 

at det er ev viss ubalanse på postene. 

Der er også noe føring på vikar som henger igjen fra tidligere og som gjelder teknisk vakt. 

Koorigeringer tas fortløpende ettersom feilføringer avdekkes. 

Totalt er det  et overforbruk på lønn med 40 tusen. 

Vi ser fortsatt at drift ikke har de budsjetterte inntekter vi hadde kalkulert med. Her er det en 

mindreinntekt på kr 890 tusen. Vi antar at det kan bli vanskelig å nå budsjettmål, men vi 

avventer over sommeren (økt inntjening last over kai i sommersesongen), før vi justerer mer 

på driften. Trollvik skole har ikke blitt utleid. Her drøftes pris med entreprenør. Det kan virke 

som om vi har vært for optimistiske med tanke på budsjettering av driftsinntekter. 

Ser vi på sum totale utgifter er vi på budsjettmål. 

  

  

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 

Oppfølging av sykemeldte må prioriteres. 
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Økonomi, særlig inntekstsiden må følgens nøye med. Men vi må også være nøkterne med 

kjøp av varer og tjenester dersom inntektssiden blir vedvarende lav og inntjening uteblir. 

Vurderinger 

Anvisning 
 

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

konsekvenser. 

  

Det negative resultatet skriver seg i all hovedsak fra budsjetterte inntekter. For å nå budsjett i 

balanse må vi se på muligheter for å redusere drift fra høsten av. Da vet vi også mer om 

inntektssvikten fortsetter. 

For øvrig har vi ingenting særskilt å kommentere fra forrige rapport. 

Politiske vedtak 

Anvisning 
 

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

drøfter dette på ledermøtet 

Vedtak fra HDMU; om Fossen;Trollstua/Knerten barnehage: Vi avventer prosjektering. 

I etterhånd har Hovedutvalg for oppvekst og omsorg vedtatt at dette må iverksettes (ulike 

vurderinger og prosjekteringer). Dette må da vurderes på nytt. 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/358 -107 

Arkiv: P30 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 24.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 05.06.2019 
32/19 Formannskap 07.06.2019 

 

Utlegging av flytebrygge Løkvoll fiskerihavn 

 
 

Rådmannens innstilling 
1. Hovedutvalg for drift, miljø og utvikling ber om at det bevilges kr 200.000,- til utlegging 

av flytekai m/utliggere for næringsplasser, Løkvoll fiskerihavn.  
2. Utgiftene utgiftsføres på ansvar 653 
3. Tiltaket finansieres ved regulering av kapitalbudsjettet 2019, avsnitt andre investeringer, 

posten industriområde Skardalen reduseres fra 1,4 mill til 1,2 mill. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Saken forutsettes kjent da reglement, drift og møblering har vært lagt til behandling flere 
ganger, nå sist i HDMU-sak 13/19.  Følgende informasjon ble da gitt; « 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, som 
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.» 
 
 

Vurdering 
Kåfjord kommune legger ut en flytebrygge der hvor Manndalen båtforening tidligere hadde en 
flytebrygge.  Flytebrygga som legges har en lengde på 12 x 3 m, og 10 utliggere i en lengde på 7 
m.  6 av utliggerne har platting (kan gås på).  I tillegg til dette kommer frakt, fortøyning samt 
utgifter til dykker. 
 
Gangbru overtas vederlagsfritt fra Manndalen båtforening.   



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/667 -82 

Arkiv: Q80 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 23.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 05.06.2019 

 

Endringer i fartsgrense for vegene Kommunal veg- X Bakkemovn. samt 
Trollvikvn. 

 
 

Rådmannens innstilling 
1. For Trollvikvegen settes fartsgrense til 50 km/t for vegens totale lengde. 
2. For vegstrekning fra Coop Prix Birtavarre til vegende settes fartsgrense ned til 40 km/t. 
3. For Bakkemovegen settes fartsgrense ned til 40 km/t 

 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Ved Trollvik skole var fartsgrensen satt ned til 30 km/t.  Når skolen nå kommet innspill om 
økning av fartsgrensen 50 km/t slik at fartsgrensen er lik for hele vegen. 
Strekningen fra Coop Prix til vegende defineres som kommunal veg.  Det er nå kommet innspill 
om nedsetting av fartsgrense, både til 50 km/t og 40 km/t pga mere trafikk på vegen i 
forbindelse med innflytting i nytt helsesenter. 
 
 

Vurdering 
Trollvikvegen 
Fartsgrensen ved Trollvik skole var satt ned til 30 km/t.  I og med at skolen nå er nedlagt ser en 
ingen grunn til at denne fartsgrensen opprettholdes.  Vegen brukes stort sett av de som bor langs 
vegen.   Det hensynstas også i denne sammenheng at når det settes en lav fartsgrense uten grunn, 
blir denne fartsgrensa som oftest ikke overholdt.  Det tilrådes at fartsgrensa økes til 50 km/t for 
den strekninga av Trollvikvegen som nå er satt til 30 km/t. 
 
Kommunal veg fra Coop Prix Birtavarre til vegende/Bakkemovegen 
Denne vegstrekningen er ofte i bruk av barnehagen, da vegen også har gjennomgang til fjæra.  
Begge vegene er i bruk av turgåere, både pga tilgang til fjæra og begynnelse på Ut i Nord tur i 



enden av Bakkemovegen.  Begge vegstrekningene får nå en økning i biltrafikk i og med at 
Kåfjord helsetun tas i bruk.  Særlig Bakkemovegen er svært smal.  Pga økt biltrafikk, vegens 
tilstand og bredde, samt at det ikke er gangfelt, tilrådes at fartsgrense for strekningen Coop Prix 
Birtavarre til vegende samt Bakkemovegen settes ned til 40 km/t.   
  
 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/17 -22 

Arkiv: K23 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 14.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 05.06.2019 
35/19 Formannskap 07.06.2019 

 

Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 
tankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 

Henvisning til lovverk: 
 
Forurensingsloven 
Forurensingsforskriften 

Vedlegg 
1 Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde tankanlegg, 

Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetankanlegg, 
Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni legges ut på høring i perioden 
20.08.19 -01.10.19 (6 uker), og fremmes deretter til ny politisk behandling. 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Fra Miljøkommune.no: «Nedgravne oljetankar representerer ei aukande kjelde til ureining av 
grunnen. Ein stor del av tankane er ståltankar lagt ned på 1960- og 70-talet. Tankane og 
tilkopla røyrsystem vert utsett for både innvendig og utvendig korrosjon. Dei mest alvorlege 
problema oppstår ved forureining av grunn og vassressursar, men innemiljø i hus kan og bli 
skadelidande ved lekkasjar frå slike tankar. Miljødirektoratet oppmodar alle kommunar, som i 
dag ikkje har lokal forskrift for nedgravne oljetankar, om å vedta ei slik forskrift så snart som 
mogleg. Me oppmodar òg kommunen om å inkludere nedgravne tankar som er mindre enn 3200 
liter i verkeområdet for den lokale forskrifta. 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/F/


Bakgrunnen for dette er at forbodet mot fyring med mineralolje, som trer i kraft i 2020, vil føre 
til at ei auka mengd med tankar skal tas ut av bruk og behandlast dei nærmaste åra. Det er 
foreslått endringar i forureiningsforskrifta kapittel 1, blant anna for å sikre nasjonale krav til 
desse tankane. Det er uvisst kor lang tid det vil ta før endringar i forskrifta vil bli vedtatt.  

Kommunen er mynde for desse tankane uansett om dei har ei lokal forskrift eller ikkje, men ei 
lokal forskrift vil gje føreseielege krav for tankeigarar i kommunen og lette kommunen si 
sakshandsaming.» 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Nedgravde-oljetanker/ 

I henhold til PBL, må forskriften ut på høring i 6 uker. 

Forbudet om fyring med fossilt brensel trer i kraft 01.01.2020 

Vurdering 
Kommunen har allerede i dag mottatt henvendelser fra innbyggere med spørsmål om sine 
nedgravde oljetanker. For å kunne behandle disse henvendelsene likt, bør kommunen vedta en 
lokal forskrift for den videre saksbehandlingen. 
 
 
 

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Nedgravde-oljetanker/


Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde 

oljetankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 

 

§ 1. Geografisk virkeområde Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om 

begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for Gàivuona suohkan 

Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni. I tillegg gjelder bestemmelsene i denne forskrift.  

 

§ 2. Tankstørrelse Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om 

begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for alle nedgravde 

tankanlegg for fossil (olje, parafin, diesel m.v) oppvarming, uavhengig av størrelse. Dette 

kapittelet gjelder ikke for oljetanker på bensinstasjoner og marinaer.  

 

§ 3. Krav til kompetanse og dokumentasjon Firmaer eller personer, som skal utføre testing, 

kontroll, tømming og sanering av oljetanker, skal kunne dokumentere nødvendige 

kvalifikasjoner. Ved innmelding til kommunen om tømt tankanlegg, skal det leveres 

dokumentasjon på:  

1) Forsvarlig tømming av tanken  

2) At grunnen rundt tanken(e) er fri for søl og at eventuell forurensende masser er 

levert godkjent mottak  

3) Tankens og anleggets tilstand  

4) Levering av fossilt avfall til godkjent mottak Ved innmelding til kommunen 

om fjernet tank skal det i tillegg leveres dokumentasjon på at tank er levert til 

godkjent mottak.  

 

§ 4. Nedgravde tanker som ikke er i bruk Tanker som blir tatt ut av bruk permanent, skal 

tømmes og graves opp. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som blir tatt 

ut av bruk permanent, blir rengjort og fylt med sand, grus e.l. i stedet for å bli gravd opp. For 

gjenfylte og oppgravde tanker skal påfyllingsanordninger fjernes eller sikres, slik at utilsiktet 

påfylling eller forsøk på påfylling blir forhindret.  

 

§ 5. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft straks den er vedtatt i Kåfjord kommunestyre. 

 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/37 -182 

Arkiv: M41 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 14.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 05.06.2019 
 Formannskap  

 

Inspeksjonskamera for avløp 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune kjøper inn nytt inspeksjonskamera til avløp, etter tilbudsrunde og 

vekting. 
2. Kostnadene (inntil 120 000,- inkl mva) tas over driftsbudsjettet/ selvkost for avløp: 

1.2000.615.353 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune har et inspeksjonskamera for avløp som ble innkjøpt i 2007. Kameraet brukes 
for inspeksjon og dokumentasjon av kommunale ledningsnett og filming av private anlegg. 
Dokumentasjonen benyttes bl.a til planlegging av renovering av avløpsanlegg (private og 
offentlige) med påfølgende saksbehandling. 
Kameraet fungerer ikke lengre, og reparasjon av denne vil være utelukket. Teknologien er 
kommet mye lengre, og dagens kamera er enklere i drift og har nyere programvare. 
Inspeksjonskameraer av i dag er også mindre i størrelse og omfang. 
Kostnadene ved innkjøp av slikt kamera vurderes å kunne dekkes av selvkost og privat 
tjenesteyting. 
 
Administrasjonen har hatt ute en forespørsel hos 3 aktører, da prisestimatet overstiger grense gitt 
i innkjøpsreglementet. 

Vurdering 
For at driften skal kunne være effektiv ser administrasjonen det som svært viktig at 
driftsoperatørene har godt, riktig og oppdatert verktøy. Administrasjonen vurderer det derfor 
som nødvendig å kjøpe inn nytt kamera. 



 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2017/598 -42 

Arkiv: T51 

Saksbehandler:  Stine Pedersen 

Dato:                 20.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/19 Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 05.06.2019 
 Formannskap  

 

Kommunale veilys – tilleggskostnader LED 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord kommune bevilger 120 000,- for merkostnader til LED-utskifting for 2019 og 
øker rammen for 2020 i budsjettforhandlingene høsten 2019 

2. Kostnadene på 120 000,- belastes 0.2300.6963.332 LED-belysning 
3. Tilleggskostnader pålydende 78 750,- for nattsenking på 315 LED-armaturer for belastes 

driftsbudsjettet kap 1.2300.641.332 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kåfjord kommune har siden 2017 foretatt utskifting av veilysarmaturer fra NA til LED. Det er 
bevilget 500 000,-/år i kapitalbudsjettet, og nå ytterligere 500 000,- for 2019. 
Ymber AS har foretatt utskiftingen de første to periodene, og fordi kostnadene overstiger 
grenseverdier har dette vært ute på anbud i 2019. Det gjenstår 308 armaturer langs kommunale 
veier pr mai 2019. 
Tre ble invitert og to aktører ga tilbud, hvorav ett tilbud måtte avvises. Tilbudet var pålydende 
1 538 007,50 inkl mva (1 230 406,- ekskl mva).  
 
Kåfjord kommune har inngått kontrakt med JB Elektro AS for 2019 og 2020 (med forbehold om 
budsjettmidler i 2020).  155 armaturer er tenkt skiftet i 2019, de resterende i 2020. 
 
Kåfjord kommune har fått pristilbud på armaturer med nattsenking, disse utgjør en merkostnad 
på 63 000,- eks mva (78 750,- inkl mva). Demme merkostnaden dekkes opp via driftsbudsjettet 
for 2019, da kostnaden vil spares inn ila kort tid (vedlagt eksempel) 



 
 
 

Vurdering 
 
LED-prosjektet har gitt Kåfjord kommune godt omdømme og gitt positive tilbakemeldinger fra 
innbyggere. Ved å fullføre LED-utskiftingen, vil kommunen også oppnå betydelig strømsparing 
og reduserte kostnader til strømutgifter. I prosjektet følger også med montering av strømmålere 
på umålte anlegg, 
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Tildeling av fellingskvote for elg i 2019 for Nordmannvik/Olderdalen elgvald 
- bruk av 50 % regelen i § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

Henvisning til lovverk: Viltlovens kap. V, § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 
 

Rådmannens innstilling 
 
Med henvisning til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2019: 
 
Nordmannvik/Olderdalen elgvald: 4 dyr:  2 voksne hanndyr (1 ½ år og eldre), 1 voksen hodyr (1 
½ år og eldre), 1 kalv 

Minsteareal pr. dyr blir da  4500 dekar. 

Bruk av 50 % regelen begrunnes med at elgbestanden i området er god og bærekraftig. Dette er 
dokumentert gjennom årlige tellinger. Elgbestanden i valdet tåler for tiden større beskatning enn 
det som gjeldende minsteareal tilsier. 
 

Saksopplysninger/Vurdering 
Nordmannvik/Olderdalen elgvald har gjennomført bakketelling av elg i april 2019. Det 
foreligger følgende rapport fra årets telling: 
 
Vi talte elg 7/4  2019. Det var fine sporingsforhold og nysnø. Det medførte også at det ble 
litt vanskelig å spore hvist elgen hadde oppholdt seg I et lite område og ikke beveget seg 
mye. Da ver det lett å gå forbid. Likevel mener vi at vi fikk et godt resultat siden vi var 3 
personer som gikk paralellt. 
  
Totalt ble det registrert 15 elg. 
  
Herav 4 kalver, 2 av disse var tvillingkalver, 2 okser, 3 kyr som sikre opservasjoner. Resten 
ukjent. 
  
Dyrene ble registrert fra valdgrensa I Olderdalen til Nordmannvik, på nordsiden var det 
ingen dyr som vi anntar skyldes mye trafikk av topptur turister I dette området. 
  



Resultatene viser da en nedgang I bestanden fra tidligere år og fjoråret som vi også 
registrerte under siste jakt. 
  
 
 
Resultater fra telling i valdet de siste årene: 
               
                   Antall dyr: 
2011                  22     
2012                  21 
2013                  25 
2014                  25  
2015                  29 
2016                  22 
2017                  20 
2018                  27 
 
Tellinga viser at det har vær en stabil vinterbestand av elg i valdet gjennom flere år. Under jakta 
sist høst ble det imidlertid observert færre dyr enn tidligere år. Dette medførte at det ble skutt 3 
dyr (av en fellingskvote på 6). Årene før har jaktuttaket ligget på 5-6 dyr.  
 
I løpet av vinteren 2018/19 er det rapportert 1 elgpåkjørsel innenfor valdet. Det påkjørte dyret 
ble friskmeldt etter ettersøk. Etter et stort snøfall i februar 2019 var det mange elg som trakk ned 
mot bebyggelse og veg. Det ble observert mange dyr i området ved Ysteby som ligger i den 
nordlige delen av valdet. Her blir det forøvrig sett mye elg hver vinter. Dette medfører bl.a. 
synspunkter om at det er for mye elg og elgkvotene må økes. Ofte er det slik at mesteparten av 
dyrene i området trekker nedover i terrenget, og de samme dyrene blir observert gjentatte 
ganger.  

Gjeldende minsteareal for Nordmannvik/Olderdalen elgvald er 5000 dekar, fastsatt gjennom 
endring av Forskrift om elgforvaltning, Gàivuona suohkan – Kåfjord kommune (FOR 2005-06-
27 nr 1817), Kåfjord kommunestyre den 24.06.11, sak 32/11.  

Nordmannvik/Olderdalen elgvald omfatter et areal på 18 000 dekar. Elgbestanden i området har 
vært ansett som god og bærekraftig. 50 % regelen har også vært brukt ved tildeling av 
fellingskvoter for dette valdet de senere år.  
Fram til 2012 lå fellingskvoten på 4 dyr. I 2013 ble denne økt til 5 dyr. De fem siste årene har 
fellingskvoten vært 6 dyr. Et uttak på 6 dyr har virket som et fornuftig nivå i forhold til den 
vinterbestand som har vært.  Det har også vært grunnlag for å ta ut produksjonsdyr (elgkyr) 
under jakta de siste årene. Erfaringer fra jakta 2018 og telling april 2019 viser langt mindre elg i 
valdet enn tidligere år. Dette får betydning for fastsettelse av fellingskvoter foran årets jakt. 
 
Bestanden i valdet blir kontrollert gjennom årlige tellinger. Det er for øvrig positivt at 
Nordmannvik/Olderdalen elgvald gjennomfører slike årlige tellinger for å følge med 
elgbestanden i området. En slik kontroll med elgbestanden i valdet gir bl.a. et bedre grunnlag for 
å fastsette fellingskvoter. 



Det vises for øvrig til Naturdata as sin rapport fra 2017 Vurdering av elgbestandene i Troms. 
Basert ut i fra data fra Sett elg skjemaer for tidsepoken 1990-2017 er det kommet en tilråding av 
hvordan elgbestandene i Troms bør forvaltes framover. For Kåfjord kommune er det verdt å 
merke seg følgende: 

For Nord-Troms ble bestanden anbefalt redusert med 10-15 % i 2014. Dagens bestandstetthet 
er høyere enn før jakta 2014, og det anbefales at bestanden reduseres 15-20% fra dagens nivå.   

Dette er en oppfølging av liknende rapport fra 2014 hvor det bl.a. framgikk følgende:  

I Kyst-Troms og Nord-Troms har bestandene stort sett økt siden områdene ble kolonisert av elg 
og følgelig eksisterer det mindre erfaring med hensyn til hvor store bestander områdene kan 
tolerere. 

I fravær av gode erfaringstall tror vi det er tilrådelig også å vise tilbakeholdenhet med 
ytterligere bestandsøkning i Kyst-Troms og Nord-Troms. Vårt råd er at bestandene heller 
reduseres enn økes, slik at forvaltningen får tid til å høste erfaringene fra bestanden på dagens 
nivå eller et noe lavere nivå. Særlig ser vi det tilrådelig å stoppe bestandsveksten i Nord-Troms, 
der bestanden har økt mye over lang tid. 
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Tildeling av fellingskvote for elg i 2019 for Manndalen/Skardalen elgvald - 
bruk av 50 % regelen i § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

Henvisning til lovverk: Viltloven kap. V, § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 
 

Rådmannens innstilling 
Med henvisning til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2019: 
 
Manndalen/Skardalen elgvald: 8 dyr :  2 voksne hodyr (1 ½ år og eldre), 4 voksne hanndyr (1 ½ 
år og eldre), 2 kalv 

Minsteareal pr. dyr blir da 5738 dekar. 

Bruk av 50 % regelen begrunnes med at elgbestanden i området har hatt en sterk økning i løpet 
av kort tid.  Dette er bl.a. dokumentert gjennom årlige tellinger. Det er ikke ønskelig at 
elgbestanden øker i alt for stor grad. Elgbestanden i valdet tåler for tiden større beskatning enn 
det som gjeldende minsteareal tilsier. 

Saksopplysninger/Vurdering 
 
Manndalen/Skardalen elgvald har gjennomført bakketelling av elg i april 2019. Det foreligger 
følgende rapport fra tellingen: 
 
ELGTELLING PÅ VALDET  
 
Telledato: 2019 uke 12.  
Telleområde: Skardalen – Indre Nordnes  
Tellemåte: fysisk telling i felt /bruk av drone  
Antall deltakere: 6 personer  
Antall registrerte dyr:  
Skardalen: 9 dyr  
Manndalen/Vadjaområdet: 15  
Nordnes : 8 dyr  
Totalt: 32 dyr.  



 
Kommentarer:  
Tellekorpset har registrert spor etter flere dyr… disse ble ikke registrert under tellingen. Anslag 
minst 5 dyr i tillegg til de registrerte.  
Utfra resultat av tellingen ber valdet om at minsteareal reduseres til 5000 da.  
Tellingen viser at det er over 50 % okser i valdet. Med den feilballansen mellom okser og kyr 
bør eldre kyr spares og flere okser felles. Det bør tilstrebes at % okser skal være under 40.  
 
I samme tidsrom som tellingen ble utført ble det observert 7 elg i Svartskogen/Cahput som 
ligger øverst i Manndalen. Området inngår ikke i elgvaldet.  
I følge valdleder antas at det er en vinterbestand på rundt 40 dyr i valdet.  
 
I 2015 var det første gang at det ble gjennomført bakketelling av vinterbestanden av elg innenfor 
dette valdet. Kåfjord kommune har gjentatte ganger påpekt at elgbestanden i valdet burde vært 
fulgt opp med årlige bakketellinger. Det er veldig positivt at Manndalen/Skardalen elgvald har 
gjennomført en slik telling de 5 siste årene. En oversikt over vinterbestanden av elg i valdet gir 
bl.a. et bedre grunnlag for å fastsette fellingskvoter. Dersom en har årlige tellinger kan en justere 
uttaket av elg i forhold til vinterbestanden.  
En er selvfølgelig klar over at ved en slik bakketelling ikke vil klare å kartlegge hele bestanden. 
Men det gir en god indikasjon på hvor mange dyr det er valdet på aktuelle tidspunkt for telling. 
 
Det er forøvrig interessant å registrere at det også er brukt drone under tellingene. I framtiden vil 
dette trolig bli mer vanlig. Med de terrengforholdene vi har i Kåfjord kommune vil dette være et 
nyttig hjelpemiddel for å kartlegge områder som er vanskelig å komme til. 
 
Resultater fra telling i valdet de siste årene: 
               
                   Antall dyr: 
2015                  17 
2016                  25 
2017                  23 
2018                  12 (ikke fullstendig telling) 
2019                  32  
 
Det er tegn på at elgbestanden i aktuelle elgvald har økt noe de siste årene. Tellinger de siste 
årene viser dette. Observasjoner av dyr og data fra Sett elg registreringer viser den samme 
tendensen. Denne vinteren har det vært observert langt flere dyr i Manndalen enn tidligere år. 
Det er også indikasjoner på at det de siste årene har vært tilførsel av dyr til valdet fra Indre 
Kåfjord.  
 
I løpet av vinteren 2018/19 er det ikke rapportert elgpåkjørsler innenfor Manndalen/Skardalen 
elgvald.    



Gjeldende minsteareal for Manndalen/Skardalen elgvald har vært 12 000 dekar, Forskrift om 
elgforvaltning, Gàivuona suohkan – Kåfjord kommune (FOR 2005-06-27 nr 1817), fastsatt av 
Kåfjord kommunestyre 27. juni 2005. Forskriften ble endret av Kåfjord kommunestyre den 
24.06.11, sak 32/11 slik at minstearealet ble satt til 5 000 dekar for to av elgvaldene i Kåfjord. 
Minsteareal på 12 000 dekar ble opprettholdt for Manndalen/Skardalen elgvald. På det 
tidspunktet var elgbestanden i Manndalen/Skardalen ansett for å være svak i forhold til andre 
deler av kommunen. Ut i fra beitepotensiale og sammenlignet med øvrige deler av kommunen 
burde en forventet en langt større bestand i dette valdet. 

I og med at elgbestanden i valdet synes å ha økt de siste årene har Manndalen/Skardalen elgvald 
den 20.11.17 søkt om at minstearealet reduseres til 8000 dekar. Søknaden ble behandlet av 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling i møte den 23.01.18, sak 4/2018 og Kåfjord 
kommunestyre i møte den 03.05.18, sak 22/18. Det ble gjort følgende vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt (av 08.01.2016) gjør  
Kåfjord kommune følgende vedtak:  
 
Forskrift om elgforvaltning, Gàivuona suohkan-Kåfjord kommune (FOR 2005-06-27 nr 1817)  
endres på følgende punkt:  
 
Minsteareal for elg endres fra 12 000 til 8000 dekar for området fra og med  
eiendommen gnr. 27 bnr. 2, ved Båelva til og med eiendommen gnr. 39 bnr. 6 ved  
Kveita.  
Området omfatter de eiendommer som inngår i Manndalen/Skardalen elgvald.  
 
Vedtaket begrunnes med at tellinger, observasjoner under jakt viser at elgstammen i valdet har vokst 
de senere år. Det er ikke ønskelig at elgbestanden i valdet vokser i alt for stor grad. En reduksjon av 
minstearealet nå vil for de kommende år være avgjørende for å regulere elgbestanden til et 
bærekraftig nivå.  
 
På grunn av at elgbestanden i valdet har vært økende de siste årene har en vært klar over at  
minstearealet måtte reduseres før eller siden. Med bakgrunn i resultat fra årets telling ber 
Manndalen/Skardalen elgvald om at minstearealet reduseres til 5000 dekar. Det vil ikke være 
aktuelt med en endring av minstearealet på dette tidspunktet. Forslag om endring av minsteareal 
fremmes innen 15. januar og eventuell forskriftsendring fastsettes av kommunen innen 15. mars 
(§ 6 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt). Minstearealet for valdet ble endret i 2018 til 8000 
dekar. Dette etter søknad fra Manndalen/Skardalen elgvald fra 20.11.17. Minsteareal på 8000 
dekar for valdet har vært gyldig kun en jaktsesong. En bør samle mer erfaring med gjeldende 
minsteareal før en gjør ytterligere endringer på dette feltet. Det er også mulighet til å bruke 50 % 
regelen ved fastsetting av fellingskvoter for Manndalen/Skardalen elgvald. Ut i fra valdets 
størrelse innebærer det at fellingskvoten kan ligge på mellom 3 og 11 dyr.  
  
Manndalen/Skardalen elgvald omfattet i dag et areal på 45 900 dekar. Valdet ble utvidet med 
11 000 dekar i 2017 da et større areal i øvre deler av Manndalen ble tatt med i valdet.   



Med en minsteareal på 12 000 dekar hadde en fram til 2016 hatt grunnlag for en fellingskvote på 
3 dyr. I og med at elgbestanden i valdet er i økning ble fellingskvoten økt med ett dyr i 2016.  
Dette var første gang en brukte 50 % regelen ved tildeling av fellingskvote for dette valdet. I 
2017 ble det også gitt en fellingskvote på 4 dyr. Endring av minstearealet i 2018 medførte en 
fellingskvote på 5 dyr dette året. 

Et minstearealet på 8000 dekar vil tilsi en fellingskvote på 5 dyr.   

Det vises for øvrig til Naturdata as sin rapport fra 2017 Vurdering av elgbestandene i Troms. 
Basert ut i fra data fra Sett elg skjemaer for tidsepoken 1990-2017 er det kommet en tilråding av 
hvordan elgbestandene i Troms bør forvaltes framover. For Kåfjord kommune er det verdt å 
merke seg følgende: 

For Nord-Troms ble bestanden anbefalt redusert med 10-15 % i 2014. Dagens bestandstetthet 
er høyere enn før jakta 2014, og det anbefales at bestanden reduseres 15-20% fra dagens nivå.   

Dette er en oppfølging av liknende rapport fra 2014 hvor det bl.a. framgikk følgende:  

I Kyst-Troms og Nord-Troms har bestandene stort sett økt siden områdene ble kolonisert av elg 
og følgelig eksisterer det mindre erfaring med hensyn til hvor store bestander områdene kan 
tolerere. 

I fravær av gode erfaringstall tror vi det er tilrådelig også å vise tilbakeholdenhet med 
ytterligere bestandsøkning i Kyst-Troms og Nord-Troms. Vårt råd er at bestandene heller 
reduseres enn økes, slik at forvaltningen får tid til å høste erfaringene fra bestanden på dagens 
nivå eller et noe lavere nivå. Særlig ser vi det tilrådelig å stoppe bestandsveksten i Nord-Troms, 
der bestanden har økt mye over lang tid. 
En tommelfingerregel tilsier et uttak på 25-30 % av en vinterbestand av elg. En hovedgrunn for 
reduksjon av minstearealet i 2018 var å hindre at elgbestanden i valdet vokser i alt for stor grad. 
Ut i fra sett-elg 2018 og spesielt telling denne vinteren virker det som elgbestanden vokser mer 
enn ønskelig.  
En vil derfor anbefale et uttak på 8 dyr under høstens jakt. Utviklingen av bestanden fremover 
basert på erfaringer fra jakt og videre tellinger vil vise effekten av et uttak på dette nivået. 
Dersom en på sikt får en negativ utvikling av elgbestanden i valdet, vil en justere uttaket i 
forhold til dette.  
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Tildeling av fellingskvote for elg i 2019 for Olderdalen elgvald. 

Henvisning til lovverk: Viltlovens kap. V, § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 
 

Rådmannens innstilling 
 
Med henvisning til § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2019: 
 
Olderdalen elgvald: 4 dyr: 2 voksne hanndyr (1 ½ år og eldre), 2 voksne hodyr (1 ½ år og eldre)  

Saksopplysninger/Vurdering 

Olderdalen elgvald ble etablert i 2013 og utgjorde da totalt 14 100 dekar tellende areal. Etter 
utvidelse av elgvaldet i 2016 omfatter valdet i dag et areal på totalt 21 100 dekar.  

Etter at Olderdalen elgvald ble etablert er det foretatt årlige tellinger av vinterbestanden av elg i 
valdet. 
Resultater fra telling i valdet de siste årene: 
               
                   Antall dyr: 
2014                  18  
2015                  16 
2016                  17 
2017                  16-19 
2018                 +/- 15 

Årets telling ble utført 10.04.19. Det ble telt 14 dyr.  

Det er veldig positivt Olderdalen elgvald foretar årlige tellinger, og elgvaldet oppfordres til å 
fortsette med dette de kommende år.  
I løpet av vinteren 2018/19 er det ikke registrert elgpåkjørsler innenfor valdet. Det er imidlertid 
registrert 1 elgpåkjørsel på Kåfjordbergan og 2 elgpåkjørsler i området ved Steinnes. Nevnte 
områder ligger like utenfor valdgrensa. En antar at elgene her tidvis også oppholder seg innenfor 
Olderdalen elgvald.  I løpet av vinteren er det observert mye elg i området Ysteby som ligger 



like utenfor valdet. Hver vinter etter store snøfall vil elgene trekke ned mot bebyggelse og veg. 
Dette skjer hver vinter, i år skjedde det i februar måned.  

Det vises for øvrig til Naturdata as sin rapport fra 2017 Vurdering av elgbestandene i Troms. 
Basert ut i fra data fra Sett elg skjemaer for tidsepoken 1990-2017 er det kommet en tilråding av 
hvordan elgbestandene i Troms bør forvaltes framover. For Kåfjord kommune er det verdt å 
merke seg følgende: 

For Nord-Troms ble bestanden anbefalt redusert med 10-15 % i 2014. Dagens bestandstetthet 
er høyere enn før jakta 2014, og det anbefales at bestanden reduseres 15-20% fra dagens nivå.   

Dette er en oppfølging av liknende rapport fra 2014 hvor det bl.a. framgikk følgende:  

I Kyst-Troms og Nord-Troms har bestandene stort sett økt siden områdene ble kolonisert av elg 
og følgelig eksisterer det mindre erfaring med hensyn til hvor store bestander områdene kan 
tolerere. 

I fravær av gode erfaringstall tror vi det er tilrådelig også å vise tilbakeholdenhet med 
ytterligere bestandsøkning i Kyst-Troms og Nord-Troms. Vårt råd er at bestandene heller 
reduseres enn økes, slik at forvaltningen får tid til å høste erfaringene fra bestanden på dagens 
nivå eller et noe lavere nivå. Særlig ser vi det tilrådelig å stoppe bestandsveksten i Nord-Troms, 
der bestanden har økt mye over lang tid. 
 
Ved tildeling av elgkvote for Olderdalen elgvald i 2013 kunne en ikke bruke 50 % regelen i og 
med at elgvaldet var nyetablert. En var allerede da klar over at elgbestanden her tålte en langt 
hardere beskatning enn hva fellingskvoten ut i fra minsteareal tillot. 
De 4 første årene etter at valdet ble etablert var det fastsatt fellingskvote på 4 dyr. Høstjakten har 
vært avsluttet raskt hvert år da det har vært mye elg innenfor valdet. Et uttak av 4 dyr virket å 
være riktig i forhold til vinterbestanden i valdet. 
Under jakten høsten 2016 ble det observert enormt mange elg. Fellingskvota ble derfor økt til 6 
dyr i 2017.  Ut i fra Sett-elg registrering jakta 2017 ble det ikke registrert så mange dyr som året 
før. Resultatet fra telling av vinterbestanden i 2018 viste en bestand på rundt 15 dyr. I følge Sett-
elg skjemaet ble det observert bra med dyr under jakta 2018. I vinter er det telt 14 dyr. Det har 
vært en nedgang i bestanden etter at valdet ble etablert i 2013. Fra lokalt hold påpekes at 
nedgangen har vært merkbar.  
 
Det er anbefalt et uttak på 25-30 % av en vinterbestand av elg, Ut i fra dette har trolig et uttak på 
6 dyr vært noe høyt. I fjor 2018 ble uttaket redusert til 5 dyr. En vil anbefale et uttak på 4 dyr 
foran høstens jakt. Det vil samme nivå på jaktuttaket som en hadde de 4 første årene etter at 
valdet ble etablert.  Dersom en på sikt får en økning av elgbestanden i valdet, vil en justere 
uttaket i forhold til dette. Kommunen velger å prioritere et stort uttak av dyr gjennom jakt for å 
unngå problemer med påkjørsler og elg i boligfelt. For Olderdalen elgvald kan en kanskje si at 
en har lyktes med dette i og med at det har vært en nedgang i bestanden.       
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Tildeling av fellingskvote for elg i 2019 for Indre Kåfjord elgvald. 

Henvisning til lovverk: Viltlovens kap. V, § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 

Rådmannens innstilling 
 
Med henvisning til § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2019: 
 
Indre Kåfjord elgvald: 6 dyr: 2 voksne hodyr (1 ½ år og eldre), 2 voksne hanndyr (1 ½ år og 
eldre), 2 kalv) 

Saksopplysninger/Vurdering 
 
Indre Kåfjord elgvald har gjennomført telling av vinterbestanden av elg de siste 6 årene, unntatt i 
2015. 
Tellingene har normalt vært gjennomført i løpet av mars/april.  
 
Resultat fra tellingene de siste år: 
 
2014: 44 dyr 
2015: ikke telt 
2016: 45 dyr 
2017: 27 dyr 
2018: 32 dyr 
 
Årets telling ble utført 23.03. Følgende rapport foreligger fra tellingen: 
 
Gjennomførte tellinga  23. Mars  i godt vær  og gode sporforhold.  Det møtte opp 11 jegere  og vi 
gjennomførte tellinga slik vi har gjort tidligere. 
 
Her er tallene : 
 
Nomedalen  -  Brattland         4 dyr            ( 1 ku ,  1 kalv,    2 ukjente ) 
Brattland    -     Trollvik   :         2 dyr           (    1 ku  ,  1 kalv  ) 
Trollvik       -     Rovdasjohka : 2  dyr          (    1 voksen ukjent ,  1 ungdyr 
Rovdas       -     Vallasbakken  :     0  dyr 
Gorsabrua  -     Sjøen               :    7  dyr     ( 1 ku  ,  1 kalv,   5 voksen  ukjent ) 
Birtavarre    -    Båen                :    3  dyr        (    3  ukjente ) 
 



                                                   Til sammen    18  dyr 
 
 
For ca. 3 uker sia gikk  7 dyr utover på Isfjellsida. Gikk så langt som til  Manndalsklubben hvor dyra 
snudde og gikk tilbake til  Skardalen.-  Dyra befinner seg nå   (sist torsdag) inne i  Skardalsdalen. 
Informant :      Per  Larsen. 
 
 
 
Oversikt over antall påkjørsler og uttak gjennom jakt de siste årene: 
 
                                       Antall påkjørsler                              Uttak jakt 
 
Vinter 2010/11                        11 (4)                                     høst 2011:  8    
           2011/12                          1 (1)                                     høst 2012:  3 
           2012/13                          7 (4)                                     høst 2013:  8 
           2013/14                          5 (4)                                     høst 2014: 11  
           2014/15                          1 (0)                                     høst 2015:   8  
           2015/16                          2 (1)                                     høst 2016: 11  
           2016/17                          1 (1)                                     høst 2017:   6 
           2017/18                          6 (4)                                     høst 2018:   6 
 
I parentes vises antall dyr drept ved påkjørsler. 
 
Indre Kåfjord elgvald omfatter i dag et areal på 33 800 dekar.  Indre Kåfjord elgvald har vært  
det valdet i kommunen med flest elg og hvor det har vært størst problemer med påkjørsler 
tidligere vintre.  Elgbestanden i området har vært høy og hadde kanskje sitt toppunkt rundt 
2010/11. Indikasjoner på dette var økende antall observasjoner, beiteskader på skog og flere 
elgpåkjørsler.  
 
Etter 2010/11 synes det som om elgbestanden i valdet har blitt gradvis redusert. Det har vært 
enkelte vintre med få observasjoner av elg og lite påkjørsler, spesielt vinteren 2011/12. Dette 
medførte et lite jaktuttak høsten 2012 (3 dyr). Vinteren etter, 2012/13, medførte et stort snøfall 
at mye elg trakk ned mot bebyggelse og veg. Dette er forøvrig noe som skjer hver vinter etter 
store snøfall. Hovedferdselsåren E 6 går gjennom en smal landstripe mellom sjøen og fjellet og 
dermed er det uunngåelig at dette medfører problemer med at elgen også kan utgjøre en fare for 
trafikken.   
I 2014 begynte en å telle vinterbestanden av elg i valdet slik at har en bedre oversikt over 
antallet, selv om bakketelling er krevende og erfaringsmessig vil en ikke klare å kartlegge hele 
bestanden. Det vil likevel gi en god indikasjon på hvor mange dyr det er i valdet vinterstid. 

Telling i 2014 og 2016 viste en vinterbestand på 44-45 dyr.  I samme periode var det et jaktuttak 
på 8-11 dyr, og antall påkjørsler gikk noe ned.   

Tellinga i mars 2017 viste en vinterbestand på 27 elg. Tellinga ble utført like etter et stort 
snøfall. Det store snøfallet kan ha medvirket til at dyrene holdt seg i ro og var vanskelig å 
observere. Tellinga i 2018 viste en vinterbestand på 32 dyr. Vinteren 2017/18 var det forøvrig 
registrert flere påkjørsler enn forangående vintre, 6 påkjørsler der 4 dyr ble drept. I tillegg måtte 
et skadet dyr avlives overfor Brattland.  

Sist vinter er det registrert 2 påkjørsler innenfor valdet, ett dyr ble drept. 

Det er indikasjoner på at det har vært en nedgang i antall dyr i valdet de siste 2-3 år. Flere 
momenter kan tyde på dette; færre påkjørsler, færre observasjoner av elg, Sett-elg registreringer, 



økning av elgbestanden i nabovaldet Manndalen/Skardalen som kan indikere at dyr har trukket 
ut fra Indre Kåfjord.  

Det er fortsatt mye en ikke vet om elgbestanden i Kåfjord, hvor de trekker osv. Erfaringer fra 
tidligere år har vist at det plutselig kan være at det brått dukker opp langt flere elg enn det en 
hadde forutsatt. Slike situasjoner oppstår vinterstid med stort snøfall og dyrene trekker nedover i 
terrenget. Kåfjord kommune har en gang tidligere (i 2012) vært for restriktiv ved fastsetting av 
elgkvote for dette valdet. Dette er noe en har tatt lærdom av. Målsettingen må være at flest dyr 
blir tatt ut gjennom ordinær jakt i stedet for gjennom påkjørsler. Det er også positivt at det 
gjennomføres telling av vinterbestanden av elg i valdet som gir et bedre grunnlag for å fastsette 
fellingskvoter.   

En tommelfingerregel tilsier et uttak på 25-30 % av en vinterbestand av elg. Et uttak på 11 dyr 
som en har hatt enkelte år har kanskje vært noe høyt. Samtidig har dette vært nødvendig for å få 
ned bestanden, spesielt med tanke på de mange elgpåkjørslene en har hatt innenfor valdet.  De 
siste 2 årene har det vært et jaktuttak på 6 dyr noe som har rimelig i forhold til vinterbestanden. 
Årets telling viser en merkbar nedgang i antall dyr. En vil likevel anbefale et jaktuttak på samme 
nivå som de siste 2 årene. Kommunen vil ikke gjøre samme feil som tidligere ved å fastsette for 
lav fellingskvote. En forutsetter at jaktuttaket justeres i forhold til hvor mange dyr det er i 
valdet.   
Generelt er det veldig god beitepotensiale for elg i Troms. Utfordringer er snørike vintre som 
bl.a. medfører elgpåkjørsler. Signaler fra de som overvåker elgbestanden i Troms er hard uttak 
gjennom jakt.  

Det vises for øvrig til Naturdata as sin rapport fra 2017 Vurdering av elgbestandene i Troms. 
Basert ut i fra data fra Sett elg skjemaer for tidsepoken 1990-2017 er det kommet en tilråding av 
hvordan elgbestandene i Troms bør forvaltes framover. For Kåfjord kommune er det verdt å 
merke seg følgende: 

For Nord-Troms ble bestanden anbefalt redusert med 10-15 % i 2014. Dagens bestandstetthet 
er høyere enn før jakta 2014, og det anbefales at bestanden reduseres 15-20% fra dagens nivå.   

Dette er en oppfølging av liknende rapport fra 2014 hvor det bl.a. framgikk følgende:  

I Kyst-Troms og Nord-Troms har bestandene stort sett økt siden områdene ble kolonisert av elg 
og følgelig eksisterer det mindre erfaring med hensyn til hvor store bestander områdene kan 
tolerere. 

I fravær av gode erfaringstall tror vi det er tilrådelig også å vise tilbakeholdenhet med 
ytterligere bestandsøkning i Kyst-Troms og Nord-Troms. Vårt råd er at bestandene heller 
reduseres enn økes, slik at forvaltningen får tid til å høste erfaringene fra bestanden på dagens 
nivå eller et noe lavere nivå. Særlig ser vi det tilrådelig å stoppe bestandsveksten i Nord-Troms, 
der bestanden har økt mye over lang tid. 
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