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Navn Møtte for Representerer 
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Navn Stilling 
Håkon Jørgensen Fungerende 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. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
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Møtet ble startet kl.12.03. 
 
Ludvig Rognli stilte spørsmål om Kjerringdalen vannverk. 
Ordfører Svein O. Leiros redegjorde for saken. 
Formannskapet ber om gjennomgang av sak og gjerne dialogmøte med berørte parter. 
 
Britt Pedersen stilte spørsmål om Jarle Myrhaug sin sak vedrørende isbryting. 
Formannskapet ber om at saken prioriteres og innkaller Jarle myrhaug til møte. 
 
Fungerende rådmann/økonomileder Håkon Jørgensen stilte spørsmål til formannskapet i forhold 
til flytende eller binding av rente på lån. 
Formannskapet ber rådmannen følge med på renteutviklingen, og gir fullmakt til å binde renta 
på inntil 50% av lånene. 
 
Ordfører Svein O. Leiros stilte spørsmål om byggetillatelsen til grillhytte på Melen. 
John Johansen redegjorde for sak vedrørende grillhytte på Melen og skredfare. 
Det skal være telefonmøte med NVE 6.september kl.12.30., formannskapet kan være med hvis 
de ønsker, men dette er frivillig. 
 
Møtet ble hevet kl.13.30. 
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PS 38/19 Delegerte saker Formannskap mai-august 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 26.08.2019  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 

PS 39/19 Søknad om støtte til Spinnvill Rokkefestival 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 26.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune støtter Spinnvill Rokkefestival med kr. 10 000,-, som omsøkt.  
2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 14718 455 231, styrkes med kr. 10 000,-.   
3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp.   
4. Rådmannen foretar budsjettregulering. 
5. Beløpet utbetales når Kåfjord kommune har mottatt rapport og dokumentasjon på 
utgifter til omsøkt prosjekt.   
6. Dokumentasjon på utgifter til omsøkt prosjekt må være kommunen i hende innen 6 
måneder fra dato for behandling i utvalg.   

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune støtter Spinnvill Rokkefestival med kr. 10 000,-, som omsøkt.  
 
2. Kulturbudsjettet, budsjettpost 14718 455 231, styrkes med kr. 10 000,-.   
 
3. Formannskapets reserve reduseres med tilsvarende beløp.   
 
4. Rådmannen foretar budsjettregulering. 
 



5. Beløpet utbetales når Kåfjord kommune har mottatt rapport og dokumentasjon på 
utgifter til omsøkt prosjekt.   

 
6. Dokumentasjon på utgifter til omsøkt prosjekt må være kommunen i hende innen 6 

måneder fra dato for behandling i utvalg.   
 
 

PS 40/19 Innkjøp av redningsverktøy - brannstasjon Manndalen 

Saksprotokoll i Formannskap- 26.08.2019  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende forslag: 
Saken utsettes, ber om at dette innarbeides i investeringsbudsjetett for 2020. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes, ber om at dette innarbeides i investeringsbudsjetett for 2020. 
 
 
 
 
 
 

PS 41/19 Frisbeegolf-bane i Olderdalen: Stedsutvikling Olderdalen 

Saksprotokoll i Formannskap- 26.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune stiller området innrammet i utkast til frisbeegolfbane til disposisjon 
for etablering av frisbeegolfbane.   
 
2. Kåfjord kommune stiller gitt område til disposisjon til nevnt formål med forbehold om at 
kommunen en gang i tiden kan få behov for arealene til andre formål, og kreve områdene 
brukt til dette.   
 
3. Området stilles til disposisjon med forbehold om at det tas hensyn til mulige 
brukskonflikter der anlegget krysser allerede etablerte anlegg, som ved arrangementer på 
fotballbanen etc.  

 
4. Det utarbeides en avtale på midlertidig bruksrett på inntil 10 år med mulighet for 
forlengelse.  

 



 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune stiller området innrammet i utkast til frisbeegolfbane til disposisjon 

for etablering av frisbeegolfbane.   
 
2. Kåfjord kommune stiller gitt område til disposisjon til nevnt formål med forbehold om at 

kommunen en gang i tiden kan få behov for arealene til andre formål, og kreve områdene 
brukt til dette.   

 
3. Området stilles til disposisjon med forbehold om at det tas hensyn til mulige 
brukskonflikter der anlegget krysser allerede etablerte anlegg, som ved arrangementer på 
fotballbanen etc.  

 
4. Det utarbeides en avtale på midlertidig bruksrett på inntil 10 år med mulighet for 
forlengelse.  

 
 

PS 42/19 Dispensasjon fra kommunedelplan for oppføring av gapahuk - 
Gbnr. 1/25 

Saksprotokoll i Formannskap- 26.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik godkjennes jf. 

PBL Kapittel 19. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Djupvik-Nordmannvik godkjennes jf. 
PBL Kapittel 19. 

 
 



PS 43/19 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppsett av grillhytte 

Saksprotokoll i Formannskap- 26.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet i Kåfjord viser til kravene til dispensasjon i plan- og bygningslovens 

kapittel 19 og godkjenner dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2015-2027. 
2. Tiltaket må ha godkjent byggesøknad før det oppføres jf. PBL § 20-4. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet i Kåfjord viser til kravene til dispensasjon i plan- og bygningslovens 

kapittel 19 og godkjenner dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2015-2027. 
2. Tiltaket må ha godkjent byggesøknad før det oppføres jf. PBL § 20-4. 

 

PS 44/19 Dispensasjonssøknad fra byggegrense mot veg - Gbnr. 29/29 

Saksprotokoll i Formannskap- 26.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Rådmannen viser til kravene til dispensasjon i plan- og bygningslovens kapittel 19 og 

godkjenner dispensasjon fra punkt 5.3c om byggegrense mot veg i 
områdereguleringsplanen for Manndalen-Løkvoll. 

2. Det må foreligge godkjent byggetillatelse etter PBL § 20-4 før tiltaket kan føres opp jf. 
PBL § 20-5, 1. ledd. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Rådmannen viser til kravene til dispensasjon i plan- og bygningslovens kapittel 19 og 

godkjenner dispensasjon fra punkt 5.3c om byggegrense mot veg i 
områdereguleringsplanen for Manndalen-Løkvoll. 

2. Det må foreligge godkjent byggetillatelse etter PBL § 20-4 før tiltaket kan føres opp jf. 
PBL § 20-5, 1. ledd. 



 
 
 
 

PS 45/19 Søknad om bygging av traktorveg på gnr/bnr 34/7 i Kåfjord 
kommune - Even Steinlien - Vannbakkenvegen. 

Saksprotokoll i Formannskap- 26.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldsloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging 
og godkjenning av landbruksveier, gir Kåfjord kommune Even Steinlien tillatelse til å bygge 
800 meter traktorvei, veiklasse 8 på gnr/bnr 34/7 i Kåfjord kommune. Se vedlagt kart over trase. 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til kommunen, 
sametinget og Troms fylkeskommune. 

2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gis 
melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

Hogst utføres etter rådføring med skogbruksansvarlig i kommunen. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldsloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging 
og godkjenning av landbruksveier, gir Kåfjord kommune Even Steinlien tillatelse til å bygge 
800 meter traktorvei, veiklasse 8 på gnr/bnr 34/7 i Kåfjord kommune. Se vedlagt kart over trase. 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til kommunen, 
sametinget og Troms fylkeskommune. 

2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gis 
melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

3. Hogst utføres etter rådføring med skogbruksansvarlig i kommunen. 

 
 
 



 


