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Vedrørende anmodning om lovlighetskontroll 

Fylkesmannen viser til deres epost av 26. november 2019 hvor det anmodes om lovlighetskontroll. 
Anmodningen gjelder Kåfjord kommunes økning av avgift for båtplass ved flytekaianlegget i Djupvik 
havn. 
 
Lovlighetskontroll kan kreves av tre eller flere medlemmer av kommunestyret, jf. ny kommunelov 
§ 27-11. Det følger av samme bestemmelse annet ledd at departementet på eget initiativ kan utføre 
lovlighetskontroll hvis særlige grunner tilsier det. Bestemmelsen tar sikte på å kodifisere rettspraksis 
etter gammel kommunelov, jf. Prop.46 L (2017-2018) side 332. Det fremgår av samme sted at 
ordningen med lovlighetskontroll av eget tiltak er ment som en sikkerhetsventil, og at det generelt er 
en høy terskel for å iverksette slik lovlighetskontroll. Kompetanse til å utøve lovlighetskontroll er 
delegert videre til Fylkesmannen. 
 
Det er i Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til lovlighetskontroll uttalt at 
myndigheten til lovlighetskontroll av eget tiltak bør brukes med varsomhet. Kommunene er 
selvstendige rettssubjekter og eget folkevalgt nivå, med lovpålagt ansvar for svært mange og 
sentrale oppgaver. Det må utvises tillit til at kommunale organer treffer sine avgjørelser i samsvar 
med lovverket, jf. Veileder H-2299, punkt 6.3.1.  
 
Fylkesmannen har vurdert deres anmodning om lovlighetskontroll, og orienterer med dette om at vi 
ikke finner tilstrekkelig grunn til å iverksette lovlighetskontroll av eget tiltak. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Wilhelm Istad (e.f.) 
fungerende leder for juridisk seksjon 

  
 
Stig Eidissen 
seniorrådgiver juridisk seksjon 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

 
1 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018. 
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Klage på avslag på søknad om støtte over næringsrettet infrastruktur til 
prosjektet oppgradering/rehabilitering av dypvannskai, Olderdalen 

Viser til brev datert 04.12.19, med avslag på søknad om støtte over næringsrettet infrastruktur 19 
til prosjektet oppgradering/rehabilitering av dypvannskai, Olderdalen – Kåfjord kommune.  
Begrunnelsen for avslaget var at «prosjektet vurderes å ha mindre verdiskapningspotensiale enn 
andre prosjekter i utlysningsrunden, samt at Kåfjord kommune har fått god uttelling på støtte til 
infrastrukturprosjekt de senere år.» 
 
Bakgrunn for klagen 
En del av begrunnelsen for avslaget er at Kåfjord kommune har fått god uttelling på støtte til 
infrastrukturprosjekt de senere år.  Fra kommunens side vil en påpeke at denne argumentasjonen  
ikke gir noen mening for oss, da det ikke bør argumenteres mot at en kommune har næringsrettet 
samfunnsutvikling som et av hovedsatsningsområdene. Selv om kommunen tidligere har hatt 
uttelling på støtte til infrastrukturtiltak, så har vi fremdeles flere utfordringer.   
 
Første del av begrunnelsen for klagen er at prosjektet har mindre verdiskapningspotensiale enn 
andre prosjekter i utlysningsrunden. Til dette vil Kåfjord kommune påpeke følgende; 
Målet med å få rehabilitert og modernisert dypvannskaia i Olderdalen, er at kaia er en viktig del 
av næringsinfrastruktur i kommunen, i tillegg til at kaia vil være tilgjengelig for næringsrettet 
sjøtransport i hele regionen. Havnene i regionen er lite synlig, her er rom for samordning og 
tilrettelegging av mer transport over til sjø.  En fullt ut rehabilitert og modernisert dypvannskai i 
Olderdalen, vil være med på å gi hvilke føringer og strategier som kan vurderes, da både Kåfjord 
kommune og de andre Nord-Troms kommunene ønsker å øke sjøtransporten i regionen. Nord-
Troms regionen har høy verdiskaping og høyt transportomfang i forhold til folketallet, og den 
samfunnsmessige planlegginga må ha være av en slik karakter at næringsinfrastrukturtiltak gis en 
mulighet til omlegging til mer transport på sjø. 
 
Dypvannskaia er det største kaianlegget i Lyngenfjordbassenget, kaia har et stort bakrom, ved 
oppgradering/rehabilitering vil kaia ha en bæreevne på 20 T, kaia har en lengde på 60 m.  
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Viser forøvrig til Nord-Troms regionråds’ prosjekter «Status og strategier Tranportinfrastruktur i 
Nord-Troms» og havnesamarbeidsprosjektet «styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms.» 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Karin Karlsen 
førstekonsulent/beredskapsrådgiver 
Tlf.:  777 19 254 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/358-147 

 
 
 
 
Intern kopi: 
Gunn Andersen  
Einar Pedersen  
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad  
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Høringssvar; nedsetting av fartsgrense i Kåfjord gjeldende E6 Olderdalen fra 
50 km/t til 40 km/t 

Kåfjord kommune har ingen innsigelser mot at fartsgrensen gjeldende E6 Olderdalen settes ned 
fra 50 km/t til 40 km/t, over en strekning på 930 m. 
 
Kåfjord kommune må berømme det initiativ Statens vegvesen har tatt for å bygge opphøyd 
gangfelt ved Coop Olderdalen.  Dette for å bedre trafikksikkerheten for mye trafikanter, og da 
særskilt for elvene ved Olderdalen skole. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Karin Karlsen 
førstekonsulent/beredskapsrådgiver 
Tlf.:  777 19 254 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2020/32-1
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/20 Utvalg for miljø, drift og utvikling 28.01.2020 

 

Orientering fra driftsseksjonen per desember 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling orienteres om driften av 2019 og økonomisk status for året 
per utgangen av desember. Statusrapporten er ikke helt korrekt, men de fleste føringer er gjort i 
regnskapet. 
 
Orienteringen vil vise om budsjett og de planlagte aktiviteter for 2019 ble som utvalget la planer 
for høsten 2018, da arbeidet med budsjett 2019 ble lagt. Rapporten viser ikke direkte 
måloppnåelse i henhold til budsjett, men girt likevel retning på planen som ble lagt for ett år 
siden. 
 
På grunn av manglende kapasitet i økonomiseksjonen er vedlagt rapport ikke levert i verktøyet 
for rapportering, men gjennom utskrift av budsjettkontrollverktøyet.  
 

Vurdering: 
 
Økonomisk situasjon 
 



Som vi ser av tabellen nedenfor så er det inntektssiden som gjør at vi får et underskudd så langt 
under regnskapsavslutningen for 2019. Per dato 20ende januar er likevel ikke alt som skal inngå 
i regnskapet for 2019 ført. Drift har også kontrolloppgaver i forhold til inntektssiden. 
 
 
 
 

- Beskrivelse Måned 1 - 
12 (B) 

Måned 1 - 
12 (R) 

Måned 1 - 
12 (A) 

Måned 1 - 
12 (A%) 

- 
-  DRIFTSLEDER     
- Netto Lønn og sosiale utgifter 17 075 000 17 123 000 48 000 0 
- Netto Kjøp av varer og tj egenprod 10 844 000 11 766 000 922 000 9 
- Netto Kjøp av varer og tj erstatter egenprod 3 143 000 1 870 000 -1 273 000 -41 
- Netto Overføringer 2 387 000 2 696 000 309 000 13 
- Netto Finansutg og finanstrans 0 3 000 3 000 0 
- Netto Salgsinntekter -9 755 000 -8 111 000 1 644 000 17 
- Netto Refusjoner -1 477 000 -1 097 000 380 000 26 
- Netto Overføringer -148 000 -98 000 50 000 34 
- Netto Finansinntekter og finanser -250 000 0 250 000 100 

- 
- Inntekt  -11 630 000 -9 306 000 2 325 000 20 
- Utgift  33 448 000 33 457 000 9 000 0 
- Netto  21 818 000 24 151 000 2 333 000 11 

 
 
Tabellen viser i korte trekk: 

 Lønnsbudsjett tilnærmet i balanse (forbruk årets 12 måneder inklusive pensjon og sosiale 
kostnader). Kun 48 tusen i økt forbruk, selv om vi har tatt inn ekstra ressurser både på 
driftspunkt vann/avløp og på revisjon scooterløyper, i tillegg til renhold på økte arealer 
(gamle og nye helsebygg). 

 Nærmere en million kroner i merforbruk på kjøp av varer og tjenester.  
 Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon har vi et overskudd på 1.2 

millioner kroner.  
 Salgsinntekter viser et underskudd på vel 1.6 millioner kroner. 

 
 
Oppsummert; Tabellen viser et driftsmessig underskudd på 2,3 millioner kroner. Dette forklares 
ut fra for høyt budsjetterte inntekter med 2,3 millioner kroner. På utgiftssiden er drift i balanse. 
 
Bemanning 
 
Driftsavdelingen har slitt en del med sykefravær inneværende år. Data per utgangen av 
desember viser et fravær på totalt 9.7 prosent. Det er altfor høyt, og langt høyere enn 
målsettingen på 7 %. 
 
Fraværet er fordelt på ulike fagområder. Det høye vedvarende fraværet gjør at vi opplever 
fallende tjenestekvalitet. Drift må i 2020 holde økt fokus på nærværsarbeidet, dette fordi vi 
opplever redusert produksjon, nedadgående tjenestekvalitet, sein saksbehandling (innbyggerne 



og andre kunder må vente lenge på svar fra kommunen) og slitasje på ansatte, både de som ikke 
kan møte på jobb og på de som må ta over oppgaver og innbyggernes reaksjon på fallende 
tjenestekvalitet. Dette arbeidet må inkluderes i det politiske vedtatt OU-prosjektet 
(Organisasjonsutviklingsprosjektet) som vårt kommunestyre har bedt om.  
 
På kommunal driftsenhet har vi marginal bemanning og ansatte med spesifikke ansvarsområder. 
Der er lite rom for overlappende kompetanse, og vi opplever å ta inn ekstra ressurser for å holde 
kontinuitet i tjenesteproduksjonen. Drift har forsøkt å ha overlappende kompetanse på sine 
områder på vedlikehold, drift, vann, avløp, kirkegårdstjeneste med videre, men dette er nå under 
press. 
 
 
 
Politiske vedtak og andre oppgaver/prosjekt 
 
Budsjettet for drift ble vedtatt med et reelt underskudd på vel 1 600 000,-. Arbeidet med å ta 
dette inn vil være en utfordring. Administrasjonen så ikke mulighet til å ta ned denne summen, 
da det ikke er vedtatt nedstyring av drift på særskilte områder. Rammen tildelt fra 
kommunestyret er som da vi driftet kun det gamle helsesenteret. Det er ikke justert for et større 
areal å ha vedlikehold på, samt at tjenester vi tidligere leide lokaler til hos eksterne nå driftes 
under det nye helsetunet (eks dagsentertilbud, hvor det behøves økt renhold). Når kommunen 
likevel også leier ut arealer på det gamle helsesenteret og har betydelige utgifter til 
bassengdriften, så sier det seg selv at det ikke er reelt å ha same nivå på kostnadene uten at noe 
annet tas ned, eller rammen justeres opp til et riktig nivå.  
 
Kommunestyret har vedtatt en OU-prosess (organisasjonsutvikling), hvor vi skal se på nye og 
endrede måter å organisere og videreutvikle dagens tjenester på, og gjerne på en mer effektiv 
måte med tanke på personale, økonomi og generelt nivå på tjenesteproduksjonen. Det vil være 
naturlig å se på denne prosessen når vi skal jobbe for å redusere rammen på driftskapittelet. Her 
kan være mulig å finne organisatoriske løsninger, som kan bidra til en mer lønnsom drift av våre 
kommunaltekniske anlegg og bygg. 
 
Basseng Olderdalen. Saken er under arbeid. Intet nytt å melde fra forrige møte. 
 
Riebangardi. Saken er under arbeid. Drift holder på med å kontrollere 
kalkylegrunnlaget/kvalitetssikring av kostnadsbildet for ombygging/utbygging. Her har kommet 
inn flere ønsker som ikke er mulig å realisere, da man må se behovsprøvd til tiltaket. 
 
Uenighet med Skanska husfabrikken. Rettsaken er berammet til 24-25 mars i år.  
Uenigheten har en ramme på vel 6 millioner kroner.  
 
Nye tiltak fra kommunestyremøtet 19. desember er ennå ikke igangsatt. 
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Orientering om tiltak på kapitalbudsjett 2020 som berører drift og utvikling 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
I kommunestyre 19 desember ble det vedtatt hvilke investeringer kommunen skal foreta i 2020. 
I forutgående drøftinger ble det poengtert at det er viktig å holde investeringene nede på et så 
lavt nivå som mulig, slik at vi får kontroll på lånerammer fremover. Investeringen i nytt senter 
for helsefunksjoner har vært et stort økonomisk løft for kommunen, og medfører at vi må 
forsøke å unngå ytterligere låneopptak de nærmete årene. 
 
 
Følgende tiltak som berører drift og utvikling er vedtatt av kommunestyret: 
 
TILTAK SUM 
Oppmålingsutstyr 340 000 
Sentrumsplan/stedsutvikling Olderdalen 2 500 000 
Sentrum/stedsutvikling Manndalen 500 000 
Dagsturhytte (Djupvik) 100 000 
Idrettspark Olderdalen 100 000 
Biler til drift (2 stk) 800 000 
Kjøp bil til Brann 350 000 
Brann, utstyr med videre 300 000 
Kummer vann 300 000 



Sanering vannledning Odins veg 150 000 
Høydebasseng Løkvoll Prosjektering 200 000 
Kum avløp 150 000 
VA-antenne oppmåling vann/avløp 150 000 
Bakkemoveien, g/s/fortau 1 000 000 
Industriområde Skardalen 400 000 
Olderdalen skole, varmestyring A-fløy 360 000 
Manndalen skole, ombygging rom til ulike tjenester 200 000 
Parkeringsareal Riebangardi 800 000 
Basseng Olderdalen (herav også 1 mill forskudd spillemidler) 2 000 000 
Bolig/næringsarealer. Oppkjøp og oppstart prosjekt nyanlegg 1 000 000 
Overvannsproblematikk boligfelt Olderdalen 280 000 
Kjerringsdalsveien 2 000 000 
Veilys LED 500 000 
Råtekontroll stolper (redusert til halvparten) 250 000 
Skilting veinavn 500 000 

 
Noen av disse tiltak er rene investeringer; kjøp av varer. Andre oppgaver krever mer oppfølging 
og ressurs fra administrasjonen utover å følge regelverk for offentlige anskaffelser. Noe kan vi 
klare å prosjektere i egen regi, før realisering, mens på andre områder må vi inkludere 
kompetanse og utredningsmiljø for gjennomføring. 
 
Ombygg/utbygg Riebangardi er ikke tatt med her. På dette område vil det komme egen sak. 

Vurdering: 
Orientering om vedtak på kapitalbudsjett som berører UMDU gis ingen ytterligere vurdering. 
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Redegjørelse til UMDU på området brann - anskaffelser for 2019/2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
I desember kom der opp sak via brannkorpset i Kåfjord kommune om at der var mangler ved 
utstyret som de skal bruke ved sine utkallinger ved brann og øvrig beredskap.  
 
Saken fikk stor oppmerksomhet, og tiltak ble satt i verk umiddelbart for å få utstyr på plass.  
 
Der fremkom også i prosessen at her var uklare linjer på hvem som har ansvar for hva mellom 
den kommunale administrasjon og det interkommunale brannsamarbeidet. 
 
 

Vurdering: 
Saken har to hovedaspekter:  

 Anskaffelse av utstyr til lokalt brannkorps 
 Ansvarsfordeling mellom kommuneadministrasjon og interkommunalt brannvesen 

 
Anskaffelse av utstyr: 
 
UMDU og kommunestyret har i kapitalbudsjettet satt av midler til bil, kr 350 000,-. 



Videre er det slått sammen utstyr til redningsrelatert utstyr og utstyr til røykdykking/personlig 
verneutstyr til sammen kr 300 tusen (fra UMDU sak 35/19). Dette ble også vedtatt i 
kommunestyret under budsjettbehandlingen. 
 
Det kan nevnes at følgende er anskaffet per i dag: 
Røykdykkerutstyr, på plass 
Friskluftsmasker, på plass 
Kompressor (leveres uke 5). 
 
Det er også bestilt inn redningsdresser til korpset. Der har det vist seg leveringstid på opptil 6 
måneder. Det er ikke mange leverandører av slikt utstyr. Beredskapsleder brann jobber med å se 
til om man finner alternativer, eventuelt får fremskyndet levering på slike dresser. 
 
 
Ansvar: 
 
Kåfjord kommune innehar personalansvar for det lokale korpset og budsjett (samt 
budsjettkontroll) for tjenesten. 
 
Nord Troms Brannvesen er et interkommunalt samarbeid, som har en forebyggende- og en 
beredskapsavdeling. 
Brannsjefen har ansvar for gjennomføring av beredskapsoppgaver og forebyggende arbeid. 
Brannsjefen er gitt overordnet ledelsesansvar i innsatssituasjoner. 
Interkommunalt beredskap betyr også at samarbeidet har ansvar for: 

 Å følge opp og påse at samtlige mannskaper innehar nødvendig kunnskap 
(grunnutdanning mv) 

 At det utarbeides øvelsesplaner og føres systematisk oversikt over oppmøte og at disse 
evalueres. 

 At utstyr er tilfredsstillende både i omfang og i funksjon. Og det skal være 
oversikt/fortegnelse over utstyret, vedlikehold og funksjonalitet.  

 
 
For øvrig skal det, for å sikre godt interkommunalt samarbeid, gjennomføres etatsmøter hvor de 
samarbeidende kommuner deltar sammen med interkommunalt brannvesen for å sikre 
informasjon, dialog og god kommunikasjon. Slike møter skal minst holdes kvartalsvis. Videre 
skal man ha et forum for å avklare oppgaver, økonomi, ressursinnsats med videre for å styrke 
beredskapen i kommunene i Nord-Troms.  
 



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/53 -17 

Arkiv: K20 

Saksbehandler:  Trond Skotvold 

Dato:                 06.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/20 Utvalg for miljø, drift og utvikling 28.01.2020 
 Kommunalt råd for eldre  

 

Innsamling av grovsøppel 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Informasjon fra Kåfjord Vekst om priser etc 
2 Innsamling - grovsøppel 
3 Brev 
4 Kåfjord Kommune.docx avfallsdeponi svar 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I brev av 09.05.2019 fra Ytre Kåfjord pensjonistforening ble Kåfjord kommune forespurt om å etablere 
innsamling av grovsøppel. Dette ble begrunnet med at dagens ordning er lite tjenlig og et dårlig tilbud 
for andre deler av Kåfjord utenom Birtavarre fordi: 

1. Store avstander, ca 8 mil tur-retur Ytre Kåfjord(Spåkenes)-Birtavarre. 
2. Dagens ordning er meget kostbar for de grupper som trenger det mest – eldre og uføre – som 

ikke har egen bil. De må leie bil med henger eller container. Det er ingen saklig grunn for at de 
nevnte grupper skal holdes utenfor en nødvendig tjeneste. 

3. Dette medfører at denne typen avfall kan bli spredt i naturen, «land og vann», noe som svekker 
omdømmet til Kåfjord kommune som miljøkommune. 



Ytre Kåfjord pensjonistforening foreslår i sitt brev at det opprettes mottak for grovsøppel i Manndalen, 
Olderdalen og Djupvik. Videre sies det at økonomien kan sikres ved å benytte den kommunaleandelen 
av overskuddet fra avfallsservice – kr. 200 000 i 2017. 

I svar til Ytre Kåfjord pensjonistforening fra Kåfjord kommune datert 14.06.2019 informeres det om at 
Kåfjord vekst ivaretar rollen som miljøstasjon for husholdninger i kommunen. Priser, orientering om hva 
som kan leveres ble vedlagt. Det ble også orientert om at Kåfjord vekst kan hente grovsøppel.  

I nytt brev fra Ytre Kåfjord pensjonistforening datert 13.09.2019 opprettholdes forslaget i brev av 
09.05.2019, men man vil kunne akseptere alternative løsninger og ber om at saken behandles politisk. 

Saken ble videre behandlet som referatsak (RS26/19) i møte 14.11.2019 i Kommunalt råd for eldre. 
Eldrerådet uttrykte at de var lite fornøyd med behandling og tilbakemeldinger fra Kåfjord kommune og 
ber om at saken frammes for politisk behandling i Utvalg for drift, miljø og utvikling (UMDU). Videre ber 
rådet om at det etableres en ordning med opprydding og innsamling av grovsøppel fra 2020 og senere 
hvert annet år.  

I brev av 19.11.2019 fra Kåfjord kommune til Ytre Kåfjord pensjonistforening ble det henvist til tidligere 
informasjon om ordningen med Kåfjord vekst og prisliste. Videre ble det opplyst at saken var fremlagt 
som referatsak (73/19) for UMDU der saken ble tatt til orientering. 

Vurdering 
Denne saken har hittil kun vært administrativt behandlet og fremlagt som referatsaker i UMDU og 
Kommunalt råd for eldre. I og med at både eldreråd og Ytre Kåfjord pensjonistforening ber om politisk 
behandling, fremmes saken som en egen politisk sak til UMDU. 
 
 
 

Vurdering 
 
 
 





 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Ytre Kåfjord pensjonistforening 
v/Hildur E. Storli 
9146  OLDERDALEN 
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/53-13 K20 14.06.2019 

 

Innsamling - grovsøppel 

Viser til Ytre Kåfjord Pensjonistforenings’ henvendelse vedrørende innsamling av grovsøppel.  
 
Kåfjord Vekst ivaretar rollen som miljøstasjon for husholdninger.  Vedlagt er priser, orientering 
om hva som kan leveres, og hva som ikke kan leveres.  Tlf.nr til Kåfjord Vekst er 775 88790. Til 
orientering så henter Kåfjord Vekst også grovsøppelet. 
 
Vil samtidig benytte anledningen til å ønske dere en riktig god sommer. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Karin Karlsen 
førstekonsulent/beredskapsrådgiver 
Tlf.:  777 19 254 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/53-13 

 
Vedlegg 
1 Informasjon fra Kåfjord Vekst om priser etc 

 
 
 



Kåfjord kommune
vi ordfører Svein Leiros

Øvervegen  2
9146  Olderdalen 9  mai  2019

INNSANILING  -  GROVSØPPEL

Ytre Kåfjord pensjonistforening har  fått  henvendelser vedrørende innsamling og
leveringsmuligheter av grovsøppel.
Dagens ordning er lite tjenlig og et dårlig tilbud for andre deler av Kåfjord, utenom Birtavarre fordi:

1. Store avstander, ca  8  mil tur/retur Ytre Kåfjord (Spåkenes) — Birtavarre.

N ordnes  — Manndalen  —  Birtavarre er det også snakk om større avstander.

2. Dagens ordning er meget kostbar for de grupper som trenger det mest — eldre og uføre  — som
ikke har egen bil. De må leie bil med henger eller container.
Det er ingen saklig grunn for at nevnte grupper skalholdes utenfor en nødvendig tjeneste.

3. Dette medfører at denne typen avfallkan bli spredt i naturen, «land og vann», noe som
svekker omdømme til Kåfjord kommune som miljøkomrnune.

Tiltak:

Ytre Kåfjord pensjonistforening foreslår at det opprettes mottak for grovsøppel i Manndalen,

Olderdalen og Djupvik. Økonomien sikres ved  å  benytte den kommunale andelen av overskuddet

fra Avfallservice  — kr 200.000 i 2017.

Med hilsen
(Ytre Kåfjord pensjonistforening

Styret
v! leder Hildur Elvevoll Storli

äxaaös £. aha;—

\

Kopi:

Teknisk hovedutvalg v! Einar Eriksen

Eldrerådet vi leder Reidar Breivik

Framtid i Nord



Kåfjord Kommune 

9146 Olderdalen 

 

 

Nils Petter Blomstereng 

Øvermyra 

9144 Samuelsberg                                                               Manndalen 14.Mai 2019 

 

 

Opplysninger vedr avfall på eiendom 30/3. 

 

Viser til brev datert 13.05.19 hvor kommunen etterspør opplysninger vedrørende avfall som 
er avbildet. 

Det dere har tatt bilde av er noen paller, litt rundballeplast og en del forrester. Ser også at 
det er en impregnert stolpe på bildet, samt 2 stk bygge gjerder.  

Vedrørende forrester: I hht KSL systemet i landbruket, er jeg pålagt å ha en angitt plass hvor 
forrester skal deponeres. Har hatt KSL revisjon, og de har ikke sagt noe om at dette er 
ulovlig, men tvert imot sagt at dette skal lagres på angitt plass.  

Når det gjelder paller, rundballeplast og den impregnerte stolpen, var dette flyttet dit som 
midlertidig lagring da min sønn holder på å renovere nabofjøset. Dette avfallet måtte fjernes 
da det lå tett intil FV 331 og var skjemmende for naboer og eier av fjøset som renoveres. 
Beklageligvis har det kommet noe rundballeplast med avfallet da dette blei ryddet.  Pr dags 
dato er vi i gang med oppryddingsarbeidet og avslutning av renoveringsprosjektet, og vi vil 
selvfølgelig rydde opp, sortere og sørge for at avfallet blir håndtert på en forsvarlig måte. Vi 
har allerede hentet inn container fra Avfallsservice, og vi har påbegynt og er godt i gang med 
annet oppryddingsarbeide i tillegg. 

Paller og rent trevirke, vil bli sortert ut og brent under kontrollerte forhold. Øvrig avfall vi bli 
transportert inn til godkjent deponi. 

Når det gjelder forrester kommer vi ikke til å foreta oss noe, da vi er pålagt til å ha et deponi 
for forrester fra KSL. 

Ta gjerne kontakt om noe er uklart 

Med vennlig hilsen 

 

Nils Petter Blomstereng (s)



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/51 -37 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Birger Olsen 

Dato:                 14.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/20 Utvalg for miljø, drift og utvikling 28.01.2020 

 

Søknad om dispensasjon for snøskuteropplæring - motorferdsel i utmark og 
vassdrag:                                                                                                                   
1. Kjøre snøskutere mellom Kåfjorddalen grendehus/skole og snøskuterløypa 
ved gamle Rødekorsbrakka                                                                                          
2. Kjøre utafor snøskuterløypa inntil 500 meter i Sabetjohka og Nord for 
Gakkamus Ahkkejavri/øvre Ahkkevannet på begge side av snøskuterløypa                                                                             

Henvisning til lovverk: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
                 Lov om forvaltning av naturens mangfold  
 

Vedlegg 

1 Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag 

2 Kart 

Kommunedirektørens innstilling: 
Nord-Troms Trafikkskolesenter v/Gunn-Vigdis Grønlund, med andre sjåførlærere, og Statens 
vegvesen, gis dispensasjon til å kjøre med snøskutere i forbindelse med snøskuteropplæring: 

1. På strekningen mellom Kåfjorddalen grendehus/skole og snøskuterløypa ved gamle 
Rødekorsbrakka i tidsrommet 29.01.2020 til 04.05.2023. 

2. Det gis dispensasjon i samme periode å kjøre inntil 400 meter utafor snøskuterløypa i 
Sabetjohka og inntil 500 meter utafor snøskuterløypa ved Gakkamus Ahkkejavri, jfr. § 6 
motorferdsellovens forskrift, vurdert som særlig behov, som ikke kan dekker på annen 
måte, også vurdert jfr. §§ 8 – 12 naturmangfoldloven.    

 
Kjøringen må gjennomføres når snøskuterløypa er åpen, utføres så skånsom og hensynsfull som 
mulig, og det må tas hensyn til evt. farer, vilt, rein, eller andre brukere av området. Antall turer 
må begrenses til et minimum.  
 
Det forutsettes at grunneiertillatelse er gitt fra Statskog og private grunneiere mellom 
Kåfjorddalen grendehus/skole og snøskuterløypa. 
 
Dispensasjon med kart skal medbringes under ferdsel og forvises ved kontroll.   



 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Les vedlagt søknad og kart. 
Viser også til tidligere behandlinger og utførelse av kjøreopplæring i flere år. 
I forbindelse med opplæring og oppkjøring til førerkort S – snøskuter med slede, søker Nord-
Troms Trafikkskolesenter AS, Sørkjosen, det om tillatelse til å bruke begrensa områder utafor 
snøskuterløypa med inntil 500 meter i Sabetjohka og Nordlig retning før Gakkamus Ahkkejavri, 
samt kjøre ca. 200 meter langs kommunal veg fra Kåfjorddalen grendehus/privat skole, til 
snøskuterløypa ved gamle Rødekorsbrakka.   
 
Under oppkjøring vil også Statens vegvesen benytte samme områder i lag med elever og 
kjøreskolen.  
 
Det søkes om en periode på over 4 år fra 01.12.2019 t.o.m. 01.06.2023, med mer enn 30 turer i 
denne periode.  

Vurdering: 
Kåfjord kommune, regner saken som en formalitet, og det er gitt tidligere dispensasjoner for slik 
opplæring til Nord – Troms Trafikkskolesenter.  
 
Det søkes om inntil 500 meter utafor snøskuterløypa både i Sabetjohka og Nord for Gakkamus 
Ahkkejavri. 500 meter virker langt utafor snøskuterløypa på begge sider, målt i forhold til kart 
og trygt farbart terreng i Sabetjohka, noe som sikkerhetsmessig bør begrenses til inntil 400 
meter, som ennå kan virke noe langt i forhold til terrengfarer mv. på noen steder.    
 
Jfr. § 3 h) i forskriften kan motorkjøretøy på vinterføre nyttes til praktisk kjøretrening på 
nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for snøskuter-/beltemotorsykkelførere. 
Områdene fastsettes av fylkesmannen etter forslag fra kommunen.  
Dette er et arbeid Kåfjord kommune, bør gjennomføre i godt tid før evt. neste søknad for 
fastsetting av område-r. Det vil for ettertid rasjonalisere arbeide med dispensasjonssøknad og 
sikre at avsatt område egner seg godt på en miljømessig og sikker måte, og kjøringen kan 
gjennomføres med direkte hjemmel i forskriften.  
 
Kåfjord kommune, velger å behandle søknaden etter § 6 i forskriften «særlig behov» som ikke 
knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før tillatelse gis skal saken 
vurderes opp mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til 
et minimum.  
Dispensasjonssøknaden skal også vurderes i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 der § 8 
skal vurderes etter kunnskapsgrunnlaget, § 9 føre-var-prinsippet, § 10 om økosystemtilnærming 
og samla belastning, § 11 om at kostnadene ved miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver og 
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er vurdert.  
 
Tiltaket er gjentakelse av lignende dispensasjoner i samme områder, gjennomføres som 
kjøreopplæring, og som erfaringsmessig ikke har ført til målbar negativ miljøbelastning av 
naturmiljøet, med dagens kunnskap.  
 



For kjøring utafor snøskuterløypa må det vises stor forsiktighet i forhold til naturmiljøet med å 
være føre-var, og at det kan være rasfare, stein, skrenter ol, eller andre farer med å bruke 
snøskuter i ulendt delvis bratt areal.     
 
I forbindelse med motorferdseldispensasjoner krevers det normalt at det føres kjørebok før turen 
tar til, med dato, antall turer og underskrift. Siden det i dette tilfellet vil være utfordrende å 
beregne antall turer i forhold til opplæringsbehov med antall opplæringsdatoer mv. velger 
Kåfjord kommune, lik tidligere behandlinger å ikke kreve kjørebok.      
 
Kopi: Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Politi 
 Statskog 
 Reindrifta  
 



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: 2WJE6U Registrert dato:05.11.2019 10:51:44

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Foretak/lag/forening 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

980649369
Foretak/lag/forening

NORD-TROMS TRAFIKKSKOLESENTER AS
Adresse

Meierivegen 1
Postnummer

9152
Poststed

SØRKJOSEN
Telefon

90010438
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Gunn-Vigdis
Etternavn

Grønlund
Adresse

Tømmernesvn.231

Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT

Telefon

90788691
E-post



post@ntts.no

Navn på sjåfør(er)

Fornavn Etternavn Telefon

Odd-Erik Hansen 99552255
Gunn-Vigdis Grønlund 90788691
Nils Trygve Johansen 97037376

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

FK 8005
FK 9654
Evnt leiescooter

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

01.12.2019 01.06.2023 B Mer enn 30 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

5

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor) 

Nærmere opplysninger om formål

I forbindelse med opplæring til klasse S, snøscooter, har vi behov for å kunne bruke noen av områdene utenfor 
løypenettet til øvelser med og uten slede.
Behov for ledsager

B Nei 

Ferdselsområde



Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra Kåfjorddalen grendehus og snøscooterløypa ved gamle Rødekors brakka. Langs med løypa i Sabetjohka inntil 
500 meter fra denne, og et område før Øvre Ahkkevannet langs løypa og inntil 500 meter fra denne.

Grunneier(ne)s navn

Statskog

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vi søker dispensasjon for disse områdene for å kunne komme til og fra løypa der vi har teoriundervisning, 
Kåfjorddalen grendehus. 
De andre områdene søkes det om slik at vi har områder å øve i, alt etter snøforhold og eventuelle stengninger av 
deler av løypenettet. Under trinn tre i opplæringa vil vi være avhengig av å ha områder som gjør at vi blant annet kan 
øve på kjørestrategi, kjøreteknikk og valg av trase. For å få dette til må vi bruke noen områder som ligger ved siden 
av det ordinære løypenettet. I søknaden forutsetter vi at tilsynsseksjonen ved Statens vegvesen har rett til å være 
med oss i de samme områdene når vi er der med kurs.

Vedlagt dokumentliste

kartkåfjord.pdf
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Arkivsaksnr.: 2019/51 -35 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Birger Olsen 

Dato:                 08.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Utvalg for miljø, drift og utvikling 28.01.2020 

 

Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark - tilsyn og vedkjøring til 
Skaidihytta i Manndalen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark med ATV og skuter - tilsyn og vedkjøring 

til Skaidihytta 
2 Tilleggsopplysninger dispensasjon motorferdsel i utmark med ATV og skuter - tilsyn og 

vedkjøring til Skaidihytta 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Inge Hansen, Kjerringdalen, 9144 SAMUELSBERG, søknad om dispensasjon avslås for 
transport av brensel, utstyr mv. med ATV og snøskuter til Skaidihytta i tidsrommet 22.10.2019 
– 22.10.2025  
Viser til forvaltningslovens § 25 og vurdering i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  
 
Dette begrunnes med at offentlig snøskuterløype kan benyttes for å dekke omsøkt 
transportbehov. Det foreligger ikke særlig behov, som skulle tilsi at det kan gis tillatelse i 
forhold til motorferdsellovens forskrift § 6. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Les vedlagt søknad, brev fra kommunen om tilleggsopplysninger og mottatt fullmakt for tilsyn 
av Skaidihytta, fra Manndalen, Skardalen og Nordnes Grendeutvalg, som er koordinator for 
Skaidihyttas venner, bestående av; Manndalen scooterforening, Chapput siida, Manndalen Jeger 
og fisk, Manndalen ungdoms og idrettslag.  
 



Det søkes om dispensasjon for transport av brensel, tilsyn, vedlikeholdsmaterialer, utstyr og 
bagasje til Skaidihytta, med 1. ATV og 1. snøskuter i tidsrommet fra 22.10.2019 til 22.10.2025, 
for mer enn 30 turer til sammen, i en periode på 5 år.   
 
Skaidihytta oppe i Manndalen, ligger i tilknytning til snøskuterløypa som går fra 
Gaiskeriidi/Fossen og opp Manndalen tilknyttet øvrig løypenett i Kåfjorddalen og Nordreisa 
kommune.     
 

Vurdering: 
Det stilles meget strenge krav til å oppfylle «særlig behov» og til at behovet ikke skal kunne 
dekkes på annen måte. Spesielt restriktiv er tillatelse til barmarkskjøring.  
 
Omsøkt og planlagt transport kan i hovedsak dekkes når snøskuterløypa er åpen for fri ferdsel. 
Det foreligger ikke særlig behov som skulle tilsi at kjøring også må gjennomføres på barmark.  
Persontransport, tur-/rekreasjonskjøring, og annen transport som bærer preg av unødvendig 
kjøring, regnes ikke som særlig behov. Tilsyn i barmarksesongen kan gjennomføres uten 
motorisert ferdsel til fots, hest, sykkel ol. 
 
Det foreligger ikke dokumentasjon (vedtak ol.) som viser at Grendeutvalget har fullmakt for å gi 
rettigheter til Inge Hansen (evt. andre) for vedlikehold og tilsyn av Skaidihytta, på Chapput 
siidas eiendom. Dette ville blitt vektlagt, hvis saken kunne blitt vurdert positivt fra 
saksbehandler.    
 
Saken er prinsipiell og etter generell rådføring og diskusjon med fylkesmannen, så gis det ikke 
dispensasjon til slik kjøring, noe som vil danne presedens for hundretalls lignende saker.    
 
 
Kopi av saken; Fylkesmannen i Troms og Finnmark



Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: UPQAM8 Registrert dato:22.10.2019 22:29:00

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

08.07.1974
Fornavn

Inge 
Etternavn

Hansen
Adresse

Kjerringdalen

Postnummer

9144
Poststed

SAMUELSBERG

Telefon

90745624
Mobil

90745624

E-post

ingehans174@gmail.com

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Annet 

Beskriv med egne ord

Atv og snøscooter



Registreringsnummer

ew2647

Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Begge deler 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

22.10.2019 22.10.2025 B Mer enn 30 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

5

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Tilsyn og vedlikehold av Skaidihytte, og vedkjøring
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Annet: Chàput Siida 

Gårdsnr

32
Bruksnr

2
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Chaput Siida

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato



Opplysninger om hytteeier

Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

Chaput siida

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

chaput.PNG



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Inge Hansen 
Kjerringdalen 
9144  Samuelsberg 
 
 

 

 
 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2019/51-23 K01 19.11.2019 

 

Tilleggsopplysninger til søknad om dispensasjon motorferdsel i utmark med 
ATV og skuter - tilsyn og vedkjøring til Skaidihytta 

Viser til deres søknad om flerårig dispensasjon for kjøring med atv/snøskuter til Skaidihytta for 
frakt av utstyr mv. til vedlikeholdsarbeid, tilsyn og brenselstransport.  
 
For eventuelt å kunne innvilge dispensasjon til hytte ol. som søker selv ikke eier, må det 
foreligge skriftlig tillatelse/fullmakt og hva som skal utføres. Siden det allerede går 
snøskuterløype til hytta, vil transporten kunne utføres når snøskuterløypa er åpen.  
 
Det bes om mer utfyllende opplysninger og dokumentasjon, før søknaden kan tas opp til 
behandling. Slik den foreligger nå, uten avtale mv. fra hjemmelshaver, vil saken avvises.  
 
 
Dearvvuođaiguin/Med vennlig hilsen 
 
 
 
Birger Olsen 
Jordbrukssjef/konsulent 
Tlf.:  777 19 257 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/51-23 
 
 
 
 



Fra: inge hansen (ingehans174@gmail.com)
Sendt: 18.12.2019 22.51.50
Til: Birger Olsen
Kopi: 

Emne: Fwd: Fullmakt tilsyn av Skaidi-hytta
Vedlegg: 
saksnummer 2019/51-23

---------- Forwarded message ---------
Fra: Silje Hovdenak <hovdenaksilje@gmail.com>
Date: ons. 18. des. 2019 kl. 22:11
Subject: Fullmakt tilsyn av Skaidi-hytta
To: <ingehans174@gmail.com>

Skaidihyttas Venner gir med dette fullmakt til Inge Hansen til å ha tilsyn og føre nødvendig utstyr til Skaidihytta for
felles bruk.

Mvh, 
Skaidihyttas Venner bestående av:  , Manndalen scooterforening, Chapput siida, Manndalen Jeger og fisk, Manndalen
ungdoms og idrettslag.
Manndalen, Skardalen og Nordnes Grendeutvalg er koordinator for Skaidihyttas Venner

Silje Hovdenak, leder i Grendeutvalget.
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