
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskap -  Næringssaker 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 11.10.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
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PS 49/19 Delegerte vedtak Formannskap næring sept. 2019  2019/30 
PS 50/19 Svar på - Søknad om støtte til prosjekt - Arktisk 

kje - ny trendy delikatesse 
 2019/253 

PS 51/19 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr. 
2 bnr. 12 i Djupvik 

 2019/278 

PS 52/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 10 bnr. 5, 
tilleggsareal til eiendommen gnr. 10 bnr. 20. 

 2019/243 
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PS 49/19 Delegerte vedtak Formannskap næring sept. 2019 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.10.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Delegerte vedtak tas til orientering. 
 
 

PS 50/19 Svar på - Søknad om støtte til prosjekt - Arktisk kje - ny trendy 
delikatesse 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.10.2019  

Behandling: 
Saksbehandler Jens Kristian Nilsen redegjorde for saken. 
 
Forslag fra Kåfjord Næringsstyre:  
Kåfjord Næringsstyre er positiv til prosjektet, men ser det er noe mangelfullt med blant annet 
finansieringen. 
Kåfjord Næringsstyre ber Arktisk kje AS gå en ny runde med eksterne finansieringer, samt søke 
bredere støtte for prosjektet sitt, og forankres hos flere bønder, samt å utarbeide en forretnings- 
og markedsføringsplan. 
 
På bakgrunn av dette avslås søknaden på nåværende tidspunkt. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord Næringsstyre er positiv til prosjektet, men ser det er noe mangelfullt med blant annet 
finansieringen. 
Kåfjord Næringsstyre ber Arktisk kje AS gå en ny runde med eksterne finansieringer, samt søke 
bredere støtte for prosjektet sitt, og forankres hos flere bønder, samt å utarbeide en forretnings- 
og markedsføringsplan. 
 
På bakgrunn av dette avslås søknaden på nåværende tidspunkt. 
 



 
 

Rådmannens innstilling 
Søknaden avslås. 
 
 
 

PS 51/19 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr. 2 bnr. 12 i 
Djupvik 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.10.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
 
Frøydis R. Ballovarre Steinsvik og Arnt Ivar Steinsvik, Storbakken 6, 9151 Storslett, innvilges 
konsesjon for erverv av gnr. 2 bnr. 12 i Djupvik, til fritidsformål, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 
21.  
 
Eventuelle utmarksgjerder med gjerdeplikt må opprettholdes (vedlikeholdes).  
 
Dette begrunnes med at eiendommen har lite ressurser, og ikke kan regnes som en 
landbrukseiendom.  
 
 

Rådmannens innstilling 
Frøydis R. Ballovarre Steinsvik og Arnt Ivar Steinsvik, Storbakken 6, 9151 Storslett, innvilges 
konsesjon for erverv av gnr. 2 bnr. 12 i Djupvik, til fritidsformål, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 
21.  
 
Eventuelle utmarksgjerder med gjerdeplikt må opprettholdes (vedlikeholdes).  
 
Dette begrunnes med at eiendommen har lite ressurser, og ikke kan regnes som en 
landbrukseiendom.  
 
 
 

PS 52/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 10 bnr. 5, tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 10 bnr. 20. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 11.10.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av ca. 3,5 dekar av eiendommen gnr. 
10 bnr. 5 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 10 bnr. 20. Tillatelsen begrunnes med at 
fradelingen er forsvarlig ut i fra eiendommens ressursgrunnlag. Videre er det vektlagt erververs 
behov for tilleggsareal til boligtomta som kun er på 0,2 dekar.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 1,4 daa overflate dyrka mark til boligformål jfr. 
§ 9 i Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at det aktuelle arealet ligger brakk 
og har ikke vært høstet på mange år. Arealet er delvis gjengrodd med trær og har liten verdi for 
dagens landbruk. 
 
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for fradeling av et areal på ca. 3,5 dekar på eiendommen gnr. 10 bnr. 5. 
Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at delingen er til boligformål og erververs behov for 
tilleggsareal. Kommunen ser ikke noe alternativt bruk av arealet.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 10 bnr. 20.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av ca. 3,5 dekar av eiendommen gnr. 
10 bnr. 5 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 10 bnr. 20. Tillatelsen begrunnes med at 
fradelingen er forsvarlig ut i fra eiendommens ressursgrunnlag. Videre er det vektlagt erververs 
behov for tilleggsareal til boligtomta som kun er på 0,2 dekar.  
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 1,4 daa overflate dyrka mark til boligformål jfr. 
§ 9 i Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at det aktuelle arealet ligger brakk 
og har ikke vært høstet på mange år. Arealet er delvis gjengrodd med trær og har liten verdi for 
dagens landbruk. 
 
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for fradeling av et areal på ca. 3,5 dekar på eiendommen gnr. 10 bnr. 5. 
Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at delingen er til boligformål og erververs behov for 
tilleggsareal. Kommunen ser ikke noe alternativt bruk av arealet.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 10 bnr. 20.  


