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Møtet startet kl.09.06. 
 
Rådmann Einar Pedersen og økonomileder Håkon Jørgensen redegjorde for budsjettnotat. 
 
Møtet ble hevet kl.13.40. 
  



PS 38/19 Kåfjord kommunes årsregnskap 2018 

Saksprotokoll i Formannskap- 14.06.2019  

Behandling: 
Økonomisjef Håkon Jørgensen redegjorde for sak. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommunens driftsregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig mindre forbruk 
(overskudd) på kr. 2 393 118,-   
2. Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr. 
0,-.    
3. Regnskapsmessig mindre forbruk i 2018 på kr. 2 393 118,- avsettes til disposisjonsfond.   
4. Akkumulert underskudd fra avløp i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 
423 854,22 innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
5. Underskudd fra vann i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 176 207,14 
innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 1. Kåfjord kommunens driftsregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig mindre forbruk 
(overskudd) på kr. 2 393 118,-  
  
2. Kåfjord kommunes kapitalregnskap for 2018 godkjennes med et regnskapsmessig resultat på kr. 
0,-.   
  
3. Regnskapsmessig mindre forbruk i 2018 på kr. 2 393 118,- avsettes til disposisjonsfond.   
 
4. Akkumulert underskudd fra avløp i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 
423 854,22 innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
 
5. Underskudd fra vann i kommunens balanseregnskap pr. 31/12-2018 på kr. 176 207,14 
innarbeides i avgiftsgrunnlaget for 2020 
 
 
 
 

PS 39/19 Administrasjon av grenetorget på Løkvoll 

Saksprotokoll i Formannskap- 14.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
1. Manndalen sentrumsforening Org nr 818 148 682 gis rollen som koordinator for 

Grenetorget som ligger på gbnr 29/33-1940 på Løkvoll i en periode på 3 år.  
2. Avtalen med kommunen forlenges automatisk i 3 år om gangen om ikke Kåfjord 

kommune gjør skriftlig vedtak om annet. 
3. Koordinatorrollen innebærer å administrere bruken av torget og å regulere hvem som 

skal få tilgang til å etablere salgs-, utstillings- og liknende boder/biler på torget og hvor 
lenge de skal få ha plass der. 

4. Manndalen sentrumsforening skal utarbeide retningslinjer for koordinering av 
Grenetorget. Retningslinjene skal godkjennes av for etatsleder drift og utvikling i 
Kåfjord kommune. 

5. Avtalen kan sies opp skriftlig fra kommuneadministrasjonen ved rådmannen eller fra 
Manndalen sentrumsforening med 30 dagers frist.  

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Manndalen sentrumsforening Org nr 818 148 682 gis rollen som koordinator for 

Grenetorget som ligger på gbnr 29/33-1940 på Løkvoll i en periode på 3 år.  
2. Avtalen med kommunen forlenges automatisk i 3 år om gangen om ikke Kåfjord 

kommune gjør skriftlig vedtak om annet. 
3. Koordinatorrollen innebærer å administrere bruken av torget og å regulere hvem som 

skal få tilgang til å etablere salgs-, utstillings- og liknende boder/biler på torget og hvor 
lenge de skal få ha plass der. 

4. Manndalen sentrumsforening skal utarbeide retningslinjer for koordinering av 
Grenetorget. Retningslinjene skal godkjennes av for etatsleder drift og utvikling i 
Kåfjord kommune. 

5. Avtalen kan sies opp skriftlig fra kommuneadministrasjonen ved rådmannen eller fra 
Manndalen sentrumsforening med 30 dagers frist.  

 
 
 

PS 40/19 Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra 
nedgravde tankanlegg, Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni 

Saksprotokoll i Formannskap- 14.06.2019  

Behandling: 
HU-leder Einar Eriksen redegjorde for HMDUs behandling av saken. 
 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling sin innstilling ble 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. 

 
 
 
 

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 41/19 Inspeksjonskamera  for avløp 

Saksprotokoll i Formannskap- 14.06.2019  

Behandling: 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

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. 
 
 
 
 

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 42/19 Nattsenking veilys - tilleggskostnader 

Saksprotokoll i Formannskap- 14.06.2019  

Behandling: 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling sin innstilling ble 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. 
 
 
 
 

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 43/19 Forespørsel oppkjøp av grunn til videreutvikling Arctic Lyngen, 
Djupvik 

Saksprotokoll i Formannskap- 14.06.2019  

Behandling: 
Pkt.3: endres fra anbefaler til forutsetter. 
Nytt pkt.5:  
Kåfjord formannskap registrerer at det ønskes å erverve 5 boligtomter i prosjektet. 
Kåfjord formannskap vil i utgangspunktet ikke gi slipp på disse, da det er stor tomtemangel i 
kommunen. Dersom man allikevel ser nødvendighet med å få disse tomtene, ber man om at det 
legges til rette for nye tilsvarende tomter i et annet område, eller dersom dette ikke lar seg 
realisere ber man om at man i reguleringsprosessen ser på komprimering av foreslått areal. 
 
Rådmannens innstilling med formannskapets endringer ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune er positiv til næringsutvikling og utvikling av reiseliv i kommunen. 
2. Kåfjord kommune er positiv til salg av grunn under forutsetning av utarbeidelse av ny 

reguleringsplan for tiltaket, og at denne blir vedtatt av kommunestyret. Videreutvikling 
og tiltak må være i samsvar med planen. 

3. Kåfjord kommune forutsetter at det tas hensyn til øvrig næringsvirksomhet og 
rekreasjonsmuligheter under utvikling av reguleringsplanen. 

4. Tomtepris fastsettes til det til enhver tid gjeldende vedtak på eiendom fastsatt av 
kommunestyret.  

5. Kåfjord formannskap registrerer at det ønskes å erverve 5 boligtomter i prosjektet. 
Kåfjord formannskap vil i utgangspunktet ikke gi slipp på disse, da det er stor 
tomtemangel i kommunen. Dersom man allikevel ser nødvendighet med å få disse 
tomtene, ber man om at det legges til rette for nye tilsvarende tomter i et annet område, 



eller dersom dette ikke lar seg realisere ber man om at man i reguleringsprosessen ser på 
komprimering av foreslått areal. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune er positiv til næringsutvikling og utvikling av reiseliv i kommunen. 
2. Kåfjord kommune er positiv til salg av grunn under forutsetning av utarbeidelse av ny 

reguleringsplan for tiltaket, og at denne blir vedtatt av kommunestyret. Videreutvikling 
og tiltak må være i samsvar med planen. 

3. Kåfjord kommune anbefaler at det tas hensyn til øvrig næringsvirksomhet og 
rekreasjonsmuligheter under utvikling av reguleringsplanen. 

4. Tomtepris fastsettes til det til enhver tid gjeldende vedtak på eiendom fastsatt av 
kommunestyret.  

 
 
 

PS 44/19 Utlegging av kommunal flytekai - Løkvoll fiskerihavn 

Saksprotokoll i Formannskap- 14.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 Formannskapet bevilger kr 200.000,- til utlegging av flytekai m/utliggere for 
næringsplasser, Løkvoll fiskerihavn 

 Utgiftene utgiftsføres på ansvar 653 
 Tiltaket finansieres ved regulering av kapitalbudsjettet 2019, avsnitt andre investeringer, 

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

Rådmannens innstilling 

 Formannskapet bevilger kr 200.000,- til utlegging av flytekai m/utliggere for 
næringsplasser, Løkvoll fiskerihavn 

 Utgiftene utgiftsføres på ansvar 653 
 Tiltaket finansieres ved regulering av kapitalbudsjettet 2019, avsnitt andre investeringer, 

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




