
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Formannskapssal, Rådhuset 
Dato: 07.06.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Svein Oddvar Leiros Leder SPA 
Britt Pedersen Medlem AP 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Mathias Nilsen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ludvig Rognli NESTL MSNBL 
Bjørn Inge Mo MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Magne Monsen Ludvig Rognli KRF 
Lisa Katrine Mo Bjørn Inge Mo AP 

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Håkon Jørgensen Fung. Rådmann 
Greta Larsen Møtesekretær 

 
Underskrift: 
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. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
  



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 6/19 Program og saksdokumenter 
REPRESENTANTSKAPSMØTE 
REGIONRÅDET 30.04.19 

 2015/850 

RS 7/19 Saksdokumenter møte i regionrådet 28.05.19  2015/850 
RS 8/19 Ettersending - Saksdokumenter møte i 

regionrådet 28.05.19 
 2015/850 

RS 9/19 Melding om vedtak i sak 19/36 - stedsnavn i 
Olderdalsområdet 

 2018/74 

PS 29/19 Delegerte saker Formannskap april-mai 2019  2019/30 
PS 30/19 Søknad om støtte til busstur 12.06.2019  2019/10 
PS 31/19 Søknad om støtte til Lyngenfjord Skyrun- 

forespørsel om inngåelse av sponsoravtale 
 2015/359 

PS 32/19 Utlegging av flytebrygge Løkvoll fiskerihavn  2015/358 
PS 33/19 Klage på avslag på byggesøknad på gnr 35, bnr 

139 
 2019/134 

PS 34/19 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
"Myra" 

 2019/42 

PS 35/19 Prøveordning med motorcrossbane på gamle E 6 
ved Samuelsberg. 

 2015/1150 

PS 36/19 Interesse for oppkjøp av kommunal grunn for 
utvikling av Artic Lyngen sjøcamp 

 2019/190 

PS 37/19 Tilbakekjøp av boligtomt på grunn av vesentlige 
mangler - Bjørkholt 

 2015/1143 

 
Møtet ble startet kl.09.00. med redegjørelse fra oppvekstleder Elisabeth Gulbrandsen, i forhold 
til rapporter fra veilederkorpset på skoler/barnehager. 
 
Møtet ble hevet kl.13.15. 
  



RS 6/19 Program og saksdokumenter REPRESENTANTSKAPSMØTE 
REGIONRÅDET 30.04.19 

RS 7/19 Saksdokumenter møte i regionrådet 28.05.19 

RS 8/19 Ettersending - Saksdokumenter møte i regionrådet 28.05.19 

RS 9/19 Melding om vedtak i sak 19/36 - stedsnavn i Olderdalsområdet 

  



PS 29/19 Delegerte saker Formannskap april-mai 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.06.2019  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 

PS 30/19 Søknad om støtte til busstur 12.06.2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.06.2019  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Søknaden innvilges som omsøkt med kr.20.000,- 
2. Beløpet belastes formannskapets reserve. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Søknaden innvilges som omsøkt med kr.20.000,- 
2. Beløpet belastes formannskapets reserve. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Legges fram uten innstilling. 
 
 
 



PS 31/19 Søknad om støtte til Lyngenfjord Skyrun- forespørsel om inngåelse 
av sponsoravtale 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.06.2019  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord formannskap er svært positiv til arrangementet, men inngår ikke en 
sponsoravtale, men bevilger kr.20.000,- i aktivitetsstøtte. 

2. Beløpet belastes formannskapets reserve. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap er svært positiv til arrangementet, men inngår ikke en 

sponsoravtale, men bevilger kr.20.000,- i aktivitetsstøtte. 
2. Beløpet belastes formannskapets reserve. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 

PS 32/19 Utlegging av flytebrygge Løkvoll fiskerihavn 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.06.2019  

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte 14/6, det bes om en mer utfyllende sak og tegninger. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte 14/6, det bes om en mer utfyllende sak og tegninger. 
 
 
 
 
 

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 33/19 Klage på avslag på byggesøknad på gnr 35, bnr 139 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.06.2019  

Behandling: 
John Johansen redegjorde for sak. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 
Saken utsettes, ordfører tar dialog med NVE i forhold til denne saken. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes, ordfører tar dialog med NVE i forhold til denne saken. 
 
 
 
 

PS 34/19 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Myra" 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan «Myra», jf. pbl. § 19-2, slik at det kan etableres 

felles avløpsanlegg med 2 stk. 12m3 slamavskillere og felles avløp fra disse til sjø. 
2. Anlegget skal legges i henhold til forskrift, og utslippspunktet skal være minimum 2,0m 

under laveste lavvann. 
3. Utslippsledning skal være nedgravd og ikke synlig over sjø selv ved laveste lavvann. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan «Myra», jf. pbl. § 19-2, slik at det kan etableres 

felles avløpsanlegg med 2 stk. 12m3 slamavskillere og felles avløp fra disse til sjø. 
2. Anlegget skal legges i henhold til forskrift, og utslippspunktet skal være minimum 2,0m 

under laveste lavvann. 
3. Utslippsledning skal være nedgravd og ikke synlig over sjø selv ved laveste lavvann. 

 
 
 

PS 35/19 Prøveordning med motorcrossbane på gamle E 6 ved Samuelsberg. 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.06.2019  

Behandling: 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for sak. 
 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord formannskap viser til brev og er positiv til at Manndalen motorcrossklubb for 
etablering av en midlertidig crossbane ved gamle E6 ved Samuelsberg. 

2. Kåfjord formannskap ber administrasjon i samarbeid med motorcrossklubben å sjekke ut 
med beboere og Fylkesmannen for en midlertidig bane, samt Statens vegvesen. 

3. Målet for dette er at vi får etablert en permanent crossbane i Manndalen. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap viser til brev og er positiv til at Manndalen motorcrossklubb for 

etablering av en midlertidig crossbane ved gamle E6 ved Samuelsberg. 
2. Kåfjord formannskap ber administrasjon i samarbeid med motorcrossklubben å sjekke ut 

med beboere og Fylkesmannen for en midlertidig bane, samt Statens vegvesen. 
3. Målet for dette er at vi får etablert en permanent crossbane i Manndalen. 

 
 
 
 



Rådmannens innstilling 

PS 36/19 Interesse for oppkjøp av kommunal grunn for utvikling av Artic 
Lyngen sjøcamp 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.06.2019  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord formannskap stiller seg positiv til utvidelsen. 
2. Kåfjord formannskap ber om en sak tilbake, hvor det er gjort avklaringer ift. 

Reguleringsplan og tomtekjøp. 
3. Saken legges fram på neste formannskapsmøte 14/6. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap stiller seg positiv til utvidelsen. 
2. Kåfjord formannskap ber om en sak tilbake, hvor det er gjort avklaringer ift. 

Reguleringsplan og tomtekjøp. 
3. Saken legges fram på neste formannskapsmøte 14/6. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken fremmes uten innstilling 
 
 
 

PS 37/19 Tilbakekjøp av boligtomt på grunn av vesentlige mangler - 
Bjørkholt 

Saksprotokoll i Formannskap- 07.06.2019  

Behandling: 
Formannskap kom med følgende forslag: 

1. Kommunen kjøper tilbake tomten på Bjørkholdt, og tilbyr tomt til familien Lyngstad på 
1000 kvadratmeter ved Gropa i Olderdalen til en fastpris på kr.50.000,- Dette gjøres for 
det merarbeidet og ulempene familien har hatt ved å etablere seg på Bjørkholdt. Denne 
kompensasjonen utgjør ca. kr.25.000,- 

2. Kåfjord formannskap dekker de faktiske utgiftene familien har hatt ved etablering, til 
sammen kr.36.387,- ved fremvisning av dokumentasjon på utgiftene. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
1. Kommunen kjøper tilbake tomten på Bjørkholdt, og tilbyr tomt til familien Lyngstad på 

1000 kvadratmeter ved Gropa i Olderdalen til en fastpris på kr.50.000,- Dette gjøres for 
det merarbeidet og ulempene familien har hatt ved å etablere seg på Bjørkholdt. Denne 
kompensasjonen utgjør ca. kr.25.000,- 

2. Kåfjord formannskap dekker de faktiske utgiftene familien har hatt ved etablering, til 
sammen kr.36.387,- ved fremvisning av dokumentasjon på utgiftene. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges fram uten innstilling til vedtak. 
 
 


