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 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 
Nordmannvik 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 

 
 
 
Neste møte i HDMU settes til 27.08.19. 
 
Ingen kommentar til saksliste og innkalling. 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Spørsmål fra Bernt Lyngstad (AP) status om revisjon av scooterløyper.  Arne Sundheim 
arbeider nå spesielt med grunneiertillatelser, dette er et utfordrende arbeid -  da det er tilsammen 
600 grunneiendommer som vil være berørt, og rundt 1500 eiere skal gi sin tilslutning.  Spørsmål 
om at alle skal gi tillatelse er nå løftet opp til departementet, slik at det kan tas en prinsipiell 
avgjørelse. 
 
Vei/trafikksikkerhet – gjelder Biedebakken og Kåfjorddalsvegen. Karin Karlsen tar kontakt med 
Utby, Statens vegvesen, for befaring av Biedebakken og Kåfjorddalsvegen. Karin Karlsen 
etterspør referat fra møtet som kommunen hadde med vegvesenet. 
 
Numedalen har fortsatt kokepåbud. HDMU har bedt om utredning for hvor mange husstander 
som kan tenke seg på å koble seg til hvis Olderdalen vannverk forlenges til Numedalen. 
Hovedutvalget etterlyser denne saken. 
 
Hvor står prosjektet med Riebangardi?  
HOO vedtar at Fossen barnehage blir en samisk barnehage.  
HOO ber om at følgende bygg-alternativer utredes før kommunestyret 24.juni 2019. 
 
Alternativ 1c: Bygge ny avdeling knyttet til Riebangárdi slik at dette blir en to-avdelings 
barnehage. Bygget der Knerten-Trollstua holder til legges ned.  
 
Alternativ 4c: Utrede ombygging av Riebangárdi for å se om det lar seg gjøre å ha to 
avdelinger i bygget. Vi undersøker om personalrommet kan flyttes opp i andre etasje og at det 
frigjorte arealet tilrettelegges for barnehage. Bygget der avdelingene Knerten/Trollstua holder til 
legges ned.  
 
Hvor står saken med slådd til kunstgressbanene? Dette undersøkes til neste møte. 
 
Guolasvegen – hvor står saka? Etatsleder orienterer om avtalen mellom Kåfjord kommune og 
Troms kraft. 



 
Tor Mikalsen (MPG) etterspør hva som skjedde med søppelsaken i Manndalen?  Det ble krevd 
dokumentasjon, det er kun levert landbruksplast. Kåfjord kommune v/Birger Olsen gjør en ny 
henvendelse. 
 
Erstatning isbryting. Det må påses at saken må tas opp til behandling så snart som mulig. 
 
Hva skjer med det gamle helsesentret.  Det er p.t. ingen interessenter til kjøp av bygget.  
Imidlertid er NVE interessert i å leie bygget, det foregår nå en prosess i forhold til de ønsker 
som NVE har i forhold til ombygging.  
 
Er det samkjøring for bygging av hurtiglader mellom Ymber og kommunen. Etatsleder svarer at 
det ikke samkjøring, da hurtigladerne er forskjellig. 
 
Einar Eriksen stilte spørsmål om ferista oppe i Kåfjorddalen. Det har vært befaring der, og 
ferista er ødelagt. Hovedutvalget vedtar at inntil kr 70.000,- brukes på innkjøp og nedsetting av 
ferist. Spørsmål om ny ferist tas også opp med Statnett. X-Trollvikvegen/E6 er svært knapp slik 
at bussen tar ned i vegen. Administrasjonen følger dette opp. 
 
Aud Marthinsen stiller spørsmål om Øvervegen i Olderdalen. Øvervegen er ikke inne på 
budsjettet i år. Øvervegen og Kjerringdalsvegen tas opp som egen sak på neste møte.  
 
 
Tor Mikalsen stiller spørsmål om Kystverket kan definere Djupvik fiskerihavn som statlig.  
Kystverket kan gjøre dette, de har definert at Djupvik fiskerihavn ikke lengre skal være en 
statlig fiskerihavn, men kommunen har protestert på dette.  
 
 
 
 Møtet hevet kl 13.00. 
 
  



PS 18/19 Delegerte saker fra 15.04.19-29.05.19 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
Ingen spørsmål til delegerte saker. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering. 
 

PS 19/19 Orientering fra driftsetaten per april 2019 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Hvordan står saken med Avfallsservice?  Hovedutvalget ber om at faktura sendes til 
Avfallsservice, 3 år tilbake (for årene 2017,18 og 19). Budsjettregulering foretas på møtet i 
august. 
 

Vedtak: 
Hovedutvalget tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Hovedutvalget tar saken til orientering. 
 
 



PS 20/19 Utlegging av flytebrygge Løkvoll fiskerihavn 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

PS 21/19 Endringer i fartsgrense for vegene Kommunal veg- X Bakkemovn. 
samt Trollvikvn. 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 

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. 

 
 
 
 



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 

 
 
 

PS 22/19 Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra 
nedgravde tankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige innstilling vedtak; 
 
Følgende endringer gjøres i § 3: 
Overskrift endres til; Kompetanse og dokumentasjon.  
Første avsnitt endres til; Tankeier har ansvar for å unngå forurensningsfare fra tankene.  
Tankeier har ansvar for forurensning som måtte oppstå fra tanken og for kostnader ved å rydde 
opp.   
Det stilles kvalifikasjonskrav til de (firma eller personer) som utfører tilstandskontroll på 
nedgravde tanker, jf Forurensningsforskriftens § 1.   
Farlig avfall, slik som restolje, skal leveres til lovlig godkjent avfallsmottak, jf 
Avfallsforskriften kap 11. 
 
Ved innmelding til kommunen skal det beskrivelse hvordan tømming er foretatt, samt 
dokumentasjon med bilder.   
 
Rådmannens innstilling med hovedutvalgets endringer enstemmig vedtatt. 
 
 
 
  



Vedtak: 
 

1. Følgende endringer gjøres i forskriftens § 3; Overskrift endres til; Kompetanse og 
dokumentasjon.  
Første avsnitt endres til; Tankeier har ansvar for å unngå forurensningsfare fra tankene.  
Tankeier har ansvar for forurensning som måtte oppstå fra tanken og for kostnader ved å 
rydde opp.   
Det stilles kvalifikasjonskrav til de (firma eller personer) som utfører tilstandskontroll på 
nedgravde tanker, jf Forurensningsforskriftens § 1.   
Farlig avfall, slik som restolje, skal leveres til lovlig godkjent avfallsmottak, jf 
Avfallsforskriften kap. 11. 

 
Ved innmelding til kommunen skal det beskrivelse hvordan tømming er foretatt, samt 
dokumentasjon med bilder.   
 
 

2. 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. 

 
 
 

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. 
 
 

PS 23/19 Inspeksjonskamera  for avløp 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling pkt.1 og 2 enstemmig vedtatt. 
Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige innstilling til nytt pkt. 3 – hovedutvalget ber om at 
beløpet søkes dekket innenfor budsjettrammen som er gitt til avløp. 
 
 

Vedtak: 
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. 
3. Hovedutvalget ber om at beløpet søkes dekket innenfor budsjettrammen som er gitt til 

avløp. 
 
 



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 
 
 
 

PS 24/19 Nattsenking veilys - tilleggskostnader 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
Hovedutvalget endrer følgende ordlyd i pkt. 3 - belastes kapitalbudsjettet 0.2300.6963. 
Rådmannens innstilling enstemmig med endringsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Vedtak: 
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 

kapitalbudsjettet 0.2300.6963.332 LED-belysning. 
 
 
 
 
 

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 
 

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. 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 



 

Vedtak: 
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. 
 
 
 
 
 

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. 
 

--- slutt på innstilling --- 

 

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. 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 



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. 
 
 
 

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. 
--- slutt på innstilling --- 
  



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

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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)  
 
 
 
 
 

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)  

--- slutt på innstilling --- 

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

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 05.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 
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) 
 
 
 
 
 



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) 


