
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Hovedutvalg miljo, drift og utvikling 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 27.08.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
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 
Aleksander Hansen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gunn Andersen Etatsleder drift og utviklig/Møtesekretær 
Birger Olsen Jordbrukssjef 

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



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 28/19 

Referatsaker: 
1-64 Svar på søknad om fritak fra feie- og 
tilsynsgebyr 

  
2019/22 

RS 29/19 Til orientering - Vegdirektoratets vedtak VD - 3X 
- 19 for oppheving av 90 km sone til 80 km på 
strekningen E6 Indre Nordnes 

 2015/667 

RS 30/19 Ang innsyn - Båtplass Djupvik  2016/155 
RS 31/19 Avklaring - prinsipper for innhenting av 

grunneiertillatelse snøskuterløyper 
 2015/652 

 
PS 29/19 

Politiske saker: 
Delegerte saker fra 30.05.19-20.08.19 

  
2019/181 

PS 30/19 Søknad om dispensasjon for kjøringen 3 stk. 
ATV høsten 2019 og 2- 3 stk. snøskutere vinteren 
2019/2020 på Skaidi 

 2019/51 

PS 31/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for landing med helikopter for vannprøvetaking i 
Goddejavri og Vuoddojavri i Kåfjord 

 2015/1377 

 
 
Birger Olsen møtte til referatsak 31/19 og politiske saker 29/19, 30/19 og 31/19. 
 
 
Innledende kommentarer: 
Protokoll/møtebok fra siste møte er ikke vedlagt innkallingen som avtalt, og som er ny praksis 
for HMDU. 
 
Spørsmål: 
Opprydding/ og tilsynsbefaring etter bygging av 420 kv-linja. Etatsleder informerte om at vår 
byggesaksbehandler vil påta seg befaring av linja fra Storfjord til Kåfjorddalen i september 
måned. 
Guolasveien og veien til Skaidi, utbedringer av disse. Etatsleder informerte om at kommunen 
har avtale med entreprenør om Guolasveien. Kommunen har samarbeid med Troms Kraft om 
dette. I tillegg skulle Statnett ved deres underentreprenører utbedre Guolasveien. Arbeidet som 
er utført kan synes uvesentlig, og har ikke gitt synlig forbedring av veien. Når det gjelder veien 
til Skaidi (privat vei) må dette tas opp med Statnett.  
 
Kommunale avtaler for vedlikehold grøntanlegg. Kommunen har avventet videre dialog for å se 
utførelse av årets jobb. I 2018 var vi ikke fornøyd med utførelsen og dette ble påpekt flere 
ganger. Årets arbeid er tilfredsstillende. 
Her vil vi ved inngåelse av nye kontrakter inkludere nye områder, slik som for eksempel 
Løkvoll sentrum. Men her må man sammen med Statens vegvesen avklare hva som er 
kommunalt ansvar og hva som hører til Statens vegvesen. 
Lysløypa Olderdalen. Status her er at det foreligger en avtale mellom idrettslaget og kommunen 
om at ny trase skal ordnes. Den nye trasseen er vedtatt i reguleringsplanen Saken tas videre 
gjennom politisk ledelse som har innledet dialog om saken med idrettslaget. 



 
Djupvik og toalettforhold for besøkende. Dette ble vedtatt i formannskapsmøtet og skal bygges i 
sammen med Gravhuset som eies av Menighetsrådet. Her er det tanke om avtale om strøm/vann, 
og man må se på hvordan løse dette driftsmessig. 
 
Sak om vann/høydebasseng Manndalen. I februarmøtet ble det bedt om ny sak fra 
kommunestyret. Denne skulle leveres til aprilmøtet. HMDU har ikke sett eller hørt noe til dette. 
Saken skal etterspørres administrativt. Etatsleder mener at midler til saken ligger på 
kapitalbudsjett for 2020. 
 
Spørsmål om PCB-lysarmaturer som bør fjernes, etter henvendelse fra idrettslag i Olderdalen. I 
Manndalen tok entreprenør disse med da deres ble skiftet. I Olderdalen ble arbeid utført på 
dugnad. Rør/armaturer bes levert godkjent avfallsmottak. 
 
Veien rundt Nordnes og fra Samuelsberg mot Guortesjohka. Veien er planlagt som 
beredskapsvei. Kommunen skal be om mer informasjon om saken. HMDU har fått spørsmål om 
det vil være åpent mot et rekreasjonsområde med gapahuk i nærheten av Guortesjohka. 
 
Basseng Olderdalen, status på saken. Etatsleder informerte om at det kommer sak om denne opp 
på neste kommunestyremøte. 
 
Olderdalen sentrum var lovet arbeid med trafikksikkerhet. Her er ikke skjedd noe. Etatsleder 
etterspør saken internt, og følger opp denne med saksbehandler på trafikksikkerhet. 
 
Referatsak 31/19. 
Det ble diskutert om veien videre på revisjonsløpet. Det er kommet svar fra miljødirektoratet på 
henvendelsen. Denne ble delt ut på møtet. 
HMDU la frem følgende skisse til videre arbeid: 
Kommunen ved leder HMDU, Ordfører om mulig, jordbrukssjef som saksbehandler på 
motorferdsel, planlegger om kapasitet og etatsleder gjennomfører møte med Arne Sundheim, 
WSP for å samles om strategien. 
Kommunen i samarbeid med øvrige aktører får frem hele grunnlaget for revisjonssak 
Det sendes ut brev til alle i tråd med veiledningen fra WSP og Miljødirektoratet, hvor man tar 
dette med at passivitet regnes som samtykke. 
Videre skal det sendes ut informasjon til scooterforeningene om videre skritt i prosessen slik at 
de er informert. 
 
De øvrige referatsakene tas til orientering. 
 
Leder for utvalget takket utvalgsmedlemmer for et godt samarbeid gjennom 4-års perioden.  
Det fremheves godt arbeidsklima, gode og viktige saker, god kontroll på arbeid, drift og 
økonomi. God vilje til å finne løsninger og gode debatter. 
 
Møtet hevet kl 11.40 
  



PS 29/19 Delegerte saker fra 30.05.19-20.08.19 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 27.08.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
 
 

PS 30/19 Søknad om dispensasjon for kjøringen 3 stk. ATV høsten 2019 og 2- 
3 stk. snøskutere vinteren 2019/2020 på Skaidi 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 27.08.2019  

Behandling: 
Einar Eriksen erklærte seg inhabil etter Forvaltningsloven § 6a og fratrådte møtet. Tor Mikalsen 
tok over møteledelsen. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Einar Eriksen tiltrådte møtet. 
 
 

Vedtak: 
 
Østre Kåfjorddalen Fjellsameie v/styreleder Einar Eriksen, Kåfjorddalen, 9147 Birtavarre, gis 
dispensasjon til transport med 3 stk. ATVer en dato i løpet av høsten 2019 og for 3 stk. 
snøskutere en dato i løpet av vinteren 2019/2020, jfr. motorferdsellovens forskrift § 6 og 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 
 
Tillatelsen gis med særlig grunn, omsøkt kjøring er begrenset, og kan ikke regnes som 
turkjøring. Kjøringen foregår også etter etablerte kjørespor på bar mark, og transportene vil ikke 
kunne dekkes på annen mer rasjonell og hensiktsfull måte. 
 
Dispensasjonen er først gyldig når berørte grunneiere har gitt tillatelse til transporten.  
 
Før kjøringen tar til skal det påføres dato med penn i rubrikkene under: 
3 ATV Dato  



3 Snøskutere  Dato  
   
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Østre Kåfjorddalen Fjellsameie v/styreleder Einar Eriksen, Kåfjorddalen, 9147 Birtavarre, gis 
dispensasjon til transport med 3 stk. ATVer en dato i løpet av høsten 2019 og for 3 stk. 
snøskutere en dato i løpet av vinteren 2019/2020, jfr. motorferdsellovens forskrift § 6 og 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 
 
Tillatelsen gis med særlig grunn, omsøkt kjøring er begrenset, og kan ikke regnes som 
turkjøring. Kjøringen foregår også etter etablerte kjørespor på bar mark, og transportene vil ikke 
kunne dekkes på annen mer rasjonell og hensiktsfull måte. 
 
Dispensasjonen er først gyldig når berørte grunneiere har gitt tillatelse til transporten.  
 
Før kjøringen tar til skal det påføres dato med penn i rubrikkene under: 
3 ATV Dato  
3 Snøskutere  Dato  
   
 
 
 



PS 31/19 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for landing med 
helikopter for vannprøvetaking i Goddejavri og Vuoddojavri i Kåfjord 

Saksprotokoll i Hovedutvalg miljo, drift og utvikling- 27.08.2019  

Behandling: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Gaustadallèen 21, NO-0349 OSLO (epost; 
ps@niva.no, gis dispensasjon for landing med helikopter for vannprøvetaking i Goddejavri 
og Vuoddejavrit i Kåfjord kommune i perioden 15. september til 1. desember 2019, jfr. 
forskrift § 6 nasjonal motorferdsellov og §§ 8 – 12 naturmangfoldloven.  
 
Omsøkt flyging er vurdert til ikke å komme i konflikt med naturmangfoldloven og ha 
andre negative innvirkninger på miljøet. 
 
Oppdraget må gjennomføre så skånsom som mulig, og det må tas særlig hensyn til 
reindrift, sau, vilt og evt. andre som er i området.  
 
 
 
 

 

Rådmannens innstilling 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Gaustadallèen 21 NO-0349 OSLO (epost; 
ps@niva.no, gis dispensasjon for landing med helikopter for vannprøvetaking i Goddejavri og 
Vuoddejavrit i Kåfjord kommune i perioden 15. september til 1. desember 2019, jfr. forskrift § 6 
nasjonal motorferdsellov og §§ 8 – 12 naturmangfoldloven.  
 
Omsøkt flyging er vurdert til ikke å komme i konflikt med naturmangfoldloven og ha andre 
negative innvirkninger på miljøet. 
 
Oppdraget må gjennomføre så skånsom som mulig, og det må tas særlig hensyn til reindrift, sau, 
vilt og evt. andre som er i området.  
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