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Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/358-147 P30 08.01.2020 

 

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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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/143 -3 

Arkiv: 29/19 

Saksbehandler:  Kåre Å. Pedersen 

Dato:                 05.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/20 Formannskap -  Næringssaker 13.02.2020 

 

Søknad om deling av eiendommen gnr. 29 bnr. 19, skogsteig, brenselsuttak 

Henvisning til lovverk: Plan- og Bygningsloven, Jordlovens §§ 1 og 12 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av et areal på ca. 62 dekar på 
eiendommen gnr. 29 bnr. 19 som skal brukes skogsteig, uttak av brensel. Det er ved avgjørelsen 
lagt vekt på at eiendommen ikke har ressursgrunnlag for selvstendig drift. Videre er det vektlagt 
at det omsøkte arealet ligger i et bratt terreng, faresone for skred noe som i prinsippet betyr at 
arealet ikke kan benyttes til utbyggingsformål. Arealet har derfor mindre verdi for eiendommens 
ressursgrunnlag.  
Det forutsettes at det fulldyrka arealet (1,7 da) på eiendommen fortsatt vil bli høstet som 
tidligere.  

Saksopplysninger: 
 
Astrid Marie Karlsen har den 15.04.19 søkt om deling av eiendommen gnr. 29 bnr. 19.  Det 
søkes fradelt en parsell som totalt utgjør ca. 62 da. Parsellen består av 1,7 da fulldyrka jord, 39,3 
da produktiv skog og 21,0 da annet markslag. 
 
Omsøkte parsell skal overføres til søkers sønn Per Steinar Karlsen. Arealet skal brukes som  
skogsteig, uttak av brensel. Det er oppført to hytter på parsellen. 
 
Naboer er varslet og det foreligger ingen protester. 
 
I forhold til kommuneplanens arealdel ligger omsøkte areal innenfor faresone-ras og skred. 
Arealet ligger innenfor faresone for fjellskred dvs. innenfor utløpsområde for skred fra 
Gamanjunni 3. 
 
 
 
PARTER:  
Eier: Astrid Marie Karlsen 
Erverver: Per Steinar Karlsen  
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EIENDOM:  
Gnr/bnr: 29/19 Ideell 

andel: 
1/1 Bruksnavn: Løkeng 

 
 
Formål: Skogsteig, brenselsuttak  
  
*      
Fulldyrka 
jord: 

 
    4,2 daa 

    

Overflate 
dyrka jord: 

 
    0,0 daa 
 

    

Innmarksbeite:     0,0 daa     
Produktiv 
skog: 

 
  82,7 daa 

    

Annet 
markslag: 

 
219,0 daa 

    

Totalt: 305,9 daa     
 

*Arealopplysninger iflg. Gårdskart, NIBIO 
 
Eiendommen gnr. 29 bnr. 19 utgjør totalt 305,9 da. Eiendommen består av flere parseller som 
ligger i Manndalen. Omsøkte areal ligger i området nord for Vàddjàbrua, ved Njirran.  
 
Det har tidligere vært drevet jordbruksdrift på eiendommen i mindre skala. Landbruksarealet på 
eiendommen høstes i dag av aktive jordbrukere. 
 
Eiendommen har begrensede jord- og skogbruks ressurser, men tilstrekkelig til at søknaden også 
behandles etter Jordloven.  
 
Søknaden behandles etter Plan- og bygningsloven og §§ 1 og 12 i Jordloven som har følgende 
ordlyd: 
 
 
§ 1.Føremål 
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til 
(arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med 
hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. 
Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor 
og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

 

§ 12.Deling 
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld 
forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. 
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna 
til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert 
bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig 
god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre 
omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 
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Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til 
busetjinga i området. 
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja. 
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same 
eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining. 
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i 
samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. 
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort. 
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Vurdering: 
 
Jordlovens § 12 krever en godkjenning for å kunne å dele eiendommer som er nyttet eller som 
kan nyttes til jord- og skogbruk. Jordloven ble endret i 2013. Hensikten med endringen var å 
flytte oppmerksomheten bort fra forbud. Det skal være enklere å dele eiendommer dersom 
søknaden gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting. Ved fradeling av tilleggsjord kan det 
generelt legges vekt på at jord som ellers leies bort skal overføres til eie for en aktiv 
næringsutøver. Ved avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen medfører en 
tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.   
 
Formålet med fradelingen er skille ut en parsell til søkers sønn. Parsellen skal brukes som  
skogsteig, brenselsuttak. Parsellen utgjør 62 da og består hovedsaklig av skogsareal. Erverver er 
bosatt i kommunen. En forutsetter at bruken av arealet ikke vil endres i stor grad i forbindelse 
med delingen. Dette fordi at hensynet til potensiell skredfare her gjør det umulig å utnytte 
eiendommen til utbyggingsformål. 
I den forbindelse vises det til Plan- og bygningslovens § 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv.:  
 
Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot 
fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som 
utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot 
opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille krav til byggegrunn, 
bebyggelse og uteareal. 
 
Dette innebærer at en ikke kan opprette en ny eiendom i et potensielt skredfarlig område, men 
denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke ved deling til uendret bruk og som bare omfatter 
eksisterende bebyggelse.  
Denne søknaden gjelder fradeling av areal til eksisterende bebyggelse og til uendret bruk, og en 
anser derfor at omsøkte tiltak derfor ikke berøres av nevnte lovbestemmelse. 
 
I forhold til tidligere lovgivning på området skulle kommunen ved deling av 
landbrukseiendommer vurdere hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Dette er i 
Jordloven av 2013 erstattet med begrepet omsynet til vern av arealressursane. Vernet gjelder de 
ressursene som tilhører landbrukseiendommen. Aktuelle eiendom har mindre jord- og 
skogbruksressurser. En fradeling av brattlendt skogsareal har derfor mindre betydning for 
eiendommens ressurser. Fradelingen berører imidlertid også et lite arealet (1,7 da) med fulldyrka 
jord som blir høstet. Det forutsettes at arealet og så blir høstet videre jfr. driveplikten i 
Jordloven. 
Det er også andre forhold som ved omsøkte fradeling som er positive. Søknaden gjelder 
fradeling innad i familien. Hjemmelshaveren er en eldre person. Det er en fordel at det ordnes 
opp i eierforhold til eiendommer før hjemmelshaver faller bort.  
 
Omsøkte deling ikke vil medføre endret bruk av området som er et vesentlig moment for denne 
saken. 
 
Søknaden har ikke vært sendt til høring. Omsøkte fradeling er likevel sjekket opp mot databaser 
for ulike sektormyndigheter.   
 
Søknaden også vurdert i forhold til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Områdene er sjekket ut mot 
aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer med spesielle naturtyper eller truede arter.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/608 -135 

Arkiv: L12 

Saksbehandler:  Birger Olsen 

Dato:                 03.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/20 Formannskap -  Næringssaker 13.02.2020 

 

Klagebehandling - Svein A. Soleng, gnr. 8 bnr. 19, er ikke part i saken om 
tursti på naboeiendom 

Henvisning til lovverk: Forvaltningsloven  
 

Vedlegg til saken nr. 14 og nr. 15. Andre vedlegg til orientering 
1 Svar på henvendelse i saken 
2 15-608-128 vedlegg 
3 15-608-128 
4 15-608-125 
5 15-608-123 
6 15-608-122 - vedlegg 
7 15-608-122 
8 15-608-119- vedlegg 
9 15-608-119 
10 15-608-118 
11 15-608-116 
12 15-608-114 vedlegg 
13 15-608-114 
14 Universell tursti - klage på vedtak fra Svein A. Soleng 
15 Opparbeiding av universell tursti fra parkeringsplass ved kirkegården og til 

Slettvegen i Olderdalen 
16 Beskrivelse av universell sti 
18 Kåfjord Kommune sti 
19 Grunneiertillatelse  kart 
20 Tilbud 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Delegert vedtak Formannskap Næring nr. 23/2019 opprettholdes. 
 
Klagen fra Svein Arild Soleng, tas ikke til følge og avvises.  
 
Dette begrunnes med at Svein A. Soleng ikke er part i saken, som grunneier på naboeiendom. 
Planlagt universell sti vil ikke medføre noen ulempe for tilgrensende eiendommer i området. 
Stien vil heller ikke medføre større terrenginngrep og skade på naturmiljø mv. på berørte 
eiendommer.     
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Saksopplysninger: 
Viser henvendelse fra Olderdalen Jeger- og Fiskeforening, vurdering og vedtak fra Kåfjord 
kommune i saken om universell sti fra parkeringsplassen ved Olderdalen kirkegård til 
Slettvegen. 
 
Kåfjord kommune, ved saksbehandler og bygningsingeniøren, har vurdert henvendelsen og 
befart innkommet forslag fra Olderdalen Jeger- og Fiskeforening, om forsterkning av 
eksisterende tursti.  
 
Det ble mottatt klage fra Svein A. Soleng, og avvisningsvedtak for klagerett siden Soleng ikke 
er part i saken. Delegert vedtak Formannskap Næring nr. 23/2019.  
 
Svein A. Soleng, har flere henvendelser/purring i saken (vedlegg til orientering).  
 
Kåfjord kommune, beklager at det ikke er gitt foreløpigsvar i saken med forvaltningsmelding. 
Pga. stor saksmengde og prioriteringer har saken dessverre blitt liggende ubesvart.  
 
Forvaltningsloven § 2 a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet 
og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer.  

Vurdering: 
Saken legges fram til politisk behandling.  
Svein A. Soleng, er deleier av gnr. 8 bnr. 19 som grenser til gnr. 8 bnr. 2, er ikke part i saken – 
klagesaken avvises. Det er ikke kommet inn nye momenter som skulle tilsi endring av 
partsforhold.    
 
Omsøkt opprusting/forsterkning av universell sti er for rullestolbrukere, og vil ikke medføre 
ulempe eller skade på berørte eller andre eiendommer, samt naturmiljøet i området. Motorisert 
ferdsel på stien vil være ulovlig.    
 
Kåfjord kommune, er ikke part i prosjektet, så innkomne forslag må drøftes med berørte 
grunneiere og Olderdalen Jeger- og Fiskeforening. Selvfølgelig kan stien legges om, eller ha 
flere alternativer, som kan være noe bedre enn planlagte. Kåfjord kommune, har vurdert at 
innkommet forslag, kan gjennomføres uten større inngrep i naturen, og uten å gi kjente negative 
konsekvenser, når tiltaket utføres så skånsomt som mulig. Det ble gjennomført enkel 
saksbehandling.   
 
Slik saken er vurdert av kommunen vil enkel forsterkning av eksisterende sti, ikke føre til større 
naturinngrep.     
 
Det er ikke kommet inn nye opplysninger som skulle tilsi at Svein A. Soleng, er part i saken.  
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Fra: Post Kafjord (Postmottak@kafjord.kommune.no)
Sendt: 31.01.2020 15:15:27
Til: Svein Arild Soleng
Kopi: 

Emne: RE: Spørsmål
Vedlegg: 15-608-114.pdf;15-608-114 vedlegg.pdf;15-608-116.pdf;15-608-118.pdf;15-608-119.pdf;15-608-
119- vedlegg.pdf;15-608-122.pdf;15-608-122 - vedlegg.pdf;15-608-123.pdf;15-608-125.pdf;15-608-
128.pdf;15-608-128 vedlegg.pdf

Viser til din henvendelse og vedlagt følger dokumenter som jeg fant i saken.
Sender 15/608-117 som egen mail.

Mvh
Ina Engvoll
Sekretær
ina.engvoll@kafjord.kommune.no
Tlf 777 19 204

-----Original Message-----
From: Svein Arild Soleng <svesole@gmail.com>
Sent: Friday, January 31, 2020 3:01 PM
To: Post Kafjord <Postmottak@kafjord.kommune.no>
Subject: Re: Spørsmål

Ja, i tillegg ønsker jeg å vite hva som er skjedd med min klage på vedtak. Skriv 30.10.2019

> 31. jan. 2020 kl. 14:58 skrev Post Kafjord <Postmottak@kafjord.kommune.no>:
>
> Hei.
>
> Mener du skriv til og fra deg som er i saken?
>
> Mvh
> Ina Engvoll
> Sekretær
> ina.engvoll@kafjord.kommune.no
> Tlf 777 19 204
>
> -----Original Message-----
> From: Svein Arild Soleng <svesole@gmail.com>
> Sent: Friday, January 31, 2020 2:48 PM
> To: Post Kafjord <Postmottak@kafjord.kommune.no>
> Subject: Spørsmål
>
> Hei!
>
> Er det mulig å få tilsendt alle papirer og skriv ang. sak 2015/608-117. universell sti over Melenmyra.
>
> Har etterlyst svar på min anke på "klage på vedtak» den 30.10.2019.
>
> Svein Arild Soleng
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Fra: Svein Arild Soleng (svesole@gmail.com)
Sendt: 02.01.2020 12.26.19
Til: Post Kafjord; Birger Olsen; John Johansen; Gunn Andersen
Kopi: 

Emne: Fwd: Klage på utarbeidelse av sti over Melenmyra i Kåfjord kommune.
Vedlegg: SKM_C654e19120412261.pdf
Ang. sak.

Saksnummer 2015/608-117

Jeg tillater meg å videresende mitt svar fra klima og miljøverndepartementet. Jeg er blitt
oppfordret til å engasjere meg lokalt. Og det gjør jeg gjerne i en så viktig sak. Jeg føler meg
imidlertid ganske alene i denne kampen. Men, jeg har et håp at denne saken kan sette lys på
naturens verdi. Vi må ha lokalpolitikere og sentrale ansatte i kommunen som er bevisste på sine
valg og hva dette betyr for naturen. Spesielt i denne saken der det finnes gode alternativer og
det faktum at kommunen til våren åpner ei universell sti i nærområdet med gode
parkeringsmuligheter, toalettforhold og nærhet til idrettsanlegget.

Svein Arild Soleng

Videresendt melding:

Fra: Sivertsen Thomas <Thomas.Sivertsen@kld.dep.no>
Emne: Klage på utarbeidelse av sti over Melenmyra i Kåfjord kommune.
Dato: 4. desember 2019 kl. 12:26:02 CET
Til: "svesole@gmail.com" <svesole@gmail.com>

Hei,
 
Oversender vedlagte brev på vegne av klima‐ og miljøminister Ola Elvestuen.
 
Med vennlig hilsen
Thomas Sivertsen
Statsrådens forkontor
Klima‐ og miljødepartementet
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Fra: Svein Arild Soleng (svesole@gmail.com)
Sendt: 09.12.2019 16.01.41
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Universell tursti - Klage på vedtak
Vedlegg: 
Hei !

Gjelder saksnummer 2015/608-117 Universell tursti-Klage på vedtak

Spørsmål 1) Hvordan  går det med saken og når kan jeg forvente en avgjørelse fra kommunen?

Spørsmål 2)  Delegert Formannskap næring - nr. 23/19 
   Hvem sitter i et Delegert Formannskap næring?

Hilsen Svein Arild Soleng
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‘g/w

Ga’ivuona Suohkan

Kåfjord Kommune

Kaivuonon  Komuuni

Saksnummer  2015/608-117

Universell  tursti -Klage  på  vedtak

Kommunens  vedtak  var:_$vein Arild Soleng anses ikke  som  part  i  saken, og har

derfor  ikke klagerett.

Å awise en  klage  uten henvisning til et lowerk må etter mitt syn være en feil i

saksbehandlingen.

Jeg anser meg som  part  i saken som medeier av eiendommen 8/19, og krever

at min  klage  blir  behandlet.  Eiendommen vår grenser til den største

grunneieren av  Melenmyra, 8/2  Paul  Nilsen.

Min begrunnelse er følgende:

1) Slik stien er skissert og planlagt  er målet å komme til  Slettveien.  Der skal

det bygges en  gapahuk  og i  følge utbyggerne Kåfjord kommune og

Olderdalen  jeger og fiskerforening er meningen å bygge stien  videre

innover  til Nomedalen.

Jeg er deleier av  Slettveien.

2) I et  brev datert  18/2 2019  skriver Olderdalen  jeger; og fiskerforening:

Vi har også ordnet med  grunneiertiI/atelse  for  bruk  av tilkomstvei opp

Skaidi. (8/5, Fritz Henrik Olsen).

Til opplysning må de  i  tillegg krysse vår eiendom for å komme til

Melenmyra.

Ingen har spurt oss om  tillatelse.

3) Som naboer trodde jeg det var  vanlig å innhente signerte  nabovarsler  i

en så stor byggesak.
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Til orientering er Slettveien  (Jalges-balga) en gammel samisk/kvensk samlings-

og festplass som er beskrevet lagt tilbake  i  tid.  Slettveien  bør ha automatisk

vern som et samisk kulturminne, før 1917.

l avslaget om min klagerett fra 22.10.2019 skriver Kåfjord kommune

v/Jordbrukssjef  Birger  Olsen flere ting som jeg må få lov til å kommentere:

1) Det er  ikke  et kommunalt tiltak.

Kommentar:

Olderdalen jeger og fiskerforening har to styrevedtak som sier at dette er et

kommunalt prosjekt.  I  styrereferatet fra 28.09.2018 står det:

«Dette prosjektet eier  kommunen, men  OJFF  er  innleid  som aktør/bidragsyter.  »

l styrereferat fra Olderdalen jeger og fiskeforening den 12.02.2019 står det:
«Dette  er et kommunalt prosjekt med  OJFF  som medspiller»

Og i et skriv fra OJFF den 18.02.2019, signert formann Jan Lindvall og

prosjektleder Fredrik Johnsen står det:

Kommunens oppgave er  å  finansiere  prosjektet.

Det hersker  ingen  tvil om at Kåfjord kommune  eier  prosjektet. Med de  plikter

dette medfører, til anbudsgivning ol.

Birger  Olsen skriver videre:  «Det  skal  ikke  utføres større  inngrep inaturen, slik

at det  påvirker  naturmangfo/det negativt  i  området.  »

Kommentar:

Olsen skriver den 25.09.2019:

«Stien  skal anlegges med en bredde på ca. 1,4 meter og inntil  500 meter lang.

Total bredde på stitraseen er ca.2 meter.  Stien  krysser to  bekker  og 4

senkninger  hvor det vil  være  behov for  anlegg av rør.  Stien  går storparten over

våte  partier  som  krever grøfting i  overkant, med  utskiftninger  av masser,

forsterkning av  stien  med  tilkjøring av  grus/stein, samt  bruk  av duk for bedre

bæring og jevnere  overflate».

Dette er ikke et  lite  inngrep i  naturen, Olsen
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«Stien  går  storparten over  våte partier» Men, i  et  skriv  en måned senere

skriver Olsen: Stien går  i  nedkanten av myrområdet (fastmark).

Faktum er at Melenmyra er et sammenhengende myr— og våtmarksområde på

ca.500  000  kvadrat  meter. Fra Luopmejeaggi og helt ned til bygda.

Stien vil dele Melenmyra i to med en 500 meter  lang grøft.

Stortinget har nylig vedtatt at nydyrking av myr skal forbys, og i forbindelse

med dette vedtaket var det tverrpolitisk enighet om at også  andre  typer

inngrep på myr bør unngås.

Alle miljøorganisasjoner er enig om at bevaring av myrer er viktig. Det er også

bevilget store midler for å reparere ødelagte myrer.

Tilrettelegging for bevegelseshemmede er viktig. Det kommunale prosjektet

«Stedsutvikling i  Olderdalen» har  tatt  hensyn til dette, en ny sti vil stå ferdig til

våren.

Dersom det er ønskelig med en universell sti i tillegg til den vi  har.  Vil jeg be

dere vurdere oppgradering av turstien på nordsiden av Melenmyra. Denne

stien vil bli bedre, billigere og langt  mer skånsom mot naturen.

.. ”& L
)‘REDD nm fr

30.10.2019

Hilsen Svein Arild Soleng,

+47  92047425

svesolnmailÅNØgoGAj
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Gáivuona Suohkan 
Kåfjord Kommune 
Kaivuonon Komuuni 
 
Saksnummer 2015/608-117  
 
Universell tursti - Klage på vedtak 
 
Kommunens vedtak var: Svein Arild Soleng anses ikke som part i saken, og har 
derfor ikke klagerett. 
 
 Å avvise  en klage uten henvisning til et lovverk  må etter mitt syn være en feil i 
saksbehandlingen.  
 
Jeg anser meg som part i saken som medeier av eiendommen 8/19, og krever 
at min klage blir behandlet. Eiendommen vår grenser til den største 
grunneieren av Melenmyra, 8/2 Paul Nilsen. 
 
Min begrunnelse er følgende: 
 

1) Slik stien er skissert og planlagt er målet å komme til Slettveien. Der skal 
det bygges en gapahuk og i følge utbyggerne Kåfjord kommune og 
Olderdalen jeger og fiskerforening er meningen å bygge stien videre 
innover til Nomedalen.   

 
Jeg er deleier av Slettveien. 

 
2) I et brev datert 18/2 2019 skriver Olderdalen jeger- og fiskerforening: 

Vi har også ordnet med grunneiertillatelse for bruk av tilkomstvei opp 
Skaidi. (8/5, Fritz Henrik Olsen).  
 
Til opplysning må de i tillegg krysse vår eiendom for å komme til 
Melenmyra. 
 
Ingen har spurt oss om tillatelse. 

 
3) Som naboer trodde jeg det var vanlig å innhente signerte nabovarsler i 

en så stor byggesak. 
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Slettveien (Jalges-balga) er en gammel samisk/kvensk samlings- og festplass 
som er beskrevet lagt tilbake i tid. Slettveien bør ha automatisk vern som et 
samisk kulturminne, før 1917. 
 
I avslaget om min klagerett fra 22.10.2019 skriver Kåfjord kommune 
v/Jordbrukssjef Birger Olsen flere ting som jeg må få lov til å kommentere: 
 

1) Det er ikke et kommunalt tiltak. 
 
Kommentar:  
Olderdalen jeger og fiskerforening har to styrevedtak som sier at dette er et 
kommunalt prosjekt. I styrereferatet fra 28.09.2018 står det:                            
«Dette prosjektet eier kommunen, men OJFF er innleid som aktør/bidragsyter.»  
 
I styrereferat fra Olderdalen jeger og fiskeforening den 12.02.2019 står det: 
«Dette er et kommunalt prosjekt med OJFF som medspiller» 
 
Og i et skriv fra OJFF den 18.02.2019, signert formann Jan Lindvall og 
prosjektleder Fredrik Johnsen står det:  
Kommunens oppgave er å finansiere prosjektet. 
 
Det hersker ingen tvil om at Kåfjord kommune eier prosjektet. Med de plikter 
dette medfører, til anbudsgivning ol. 
 
Birger Olsen skriver videre: «Det skal ikke utføres større inngrep i naturen, slik 
at det påvirker naturmangfoldet negativt i området.» 
 
Kommentar:  
Olsen skriver den 25.09.2019: 
«Stien skal anlegges med en bredde på ca. 1,4 meter og inntil 500 meter lang. 
Total bredde på stitraseen er ca.2 meter. Stien krysser to bekker og 4 
senkninger hvor det vil være behov for anlegg av rør. Stien går storparten over 
våte partier som krever grøfting i overkant, med utskiftninger av masser, 
forsterkning av stien med tilkjøring av grus/stein, samt bruk av duk for bedre 
bæring og jevnere overflate». 
 
Dette er ikke et lite inngrep i naturen, Olsen 
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«Stien går storparten over våte partier» Men, i et skriv en måned senere 
skriver Olsen: Stien går i nedkanten av myrområdet (fastmark). 
 
Faktum er at Melenmyra er et sammenhengende myr- og våtmarksområde på 
ca.500 000 kvadrat meter. Fra Luopmejeaggi og helt ned til bygda.             
Stien vil dele Melenmyra i to med en 500 meter lang grøft. 
 
Stortinget har nylig vedtatt at nydyrking av myr skal forbys, og i forbindelse 
med dette vedtaket var det tverrpolitisk enighet om at også andre typer 
inngrep på myr bør unngås. 
 
Alle miljøorganisasjoner er enig om at bevaring av myrer er viktig. Det er også 
bevilget store midler for å reparere ødelagte myrer. 
 
Tilrettelegging for bevegelseshemmede er viktig. Det kommunale prosjektet 
«Stedsutvikling i Olderdalen» har tatt hensyn til dette, en ny sti vil stå ferdig til 
våren. 
 
Dersom det er ønskelig med en universell sti i tillegg til den vi har. Vil jeg be 
dere vurdere oppgradering av turstien på nordsiden av Melenmyra. Denne 
stien vil bli bedre, billigere og langt mer skånsom mot naturen. 
 
  

 
 
30.10.2019 
Hilsen Svein Arild Soleng,                                         
+47 92047425 
svesole@gmail.com 

21



Fra: Svein Arild Soleng (svesole@gmail.com)
Sendt: 31.10.2019 16.23.38
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Saksnummer 2015/608-117
Vedlegg: Gáivuona Suohkan klage på vedtak siste.docx
Ang. Klage på vedtak :

Svein Arild Soleng
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                Nord-Troms Friluftsråd   

  Et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy       

Epost: post@utinord.no Mobil: 975 20 450 Nettside: utinord.no                         

 Se også Nord-Troms friluftsråd på Facebook 

 
Kåfjord kommune 
post@kafjord.kommune.no 
 
 
          17. okt. 2019 
 
 
 
Universell sti Kirkegården - Slettveien i Olderdalen 
 
Nord-Troms Friluftsråd er blitt gjort oppmerksom på prosjektet med opparbeidelse av universell sti 
kirkegården-Slettveien i Olderdalen. Etter det jeg forstår er saken lagt ut med 3 ukers høringsfrist, og 
at den fristen går ut i dag. Selv om jeg har fått tilgang til sakens tittel, saksnummer og møtenummer, 
lar den seg vanskelig finne på kommunens nettsider. Som følge av dette baseres uttalelsen seg på 
muntlig informasjon som framkom på styremøte i Nord-Troms Friluftsråd 15. okt.  
 
Det er friluftsrådets ønske at hensynet til biologisk mangfold, klimautfordringer og vern av natur, 
vektlegges tilstrekkelig. Spesielt gjelder dette ved tiltak i myr. Som kjent kan inngrep og nedbygging 
av myrområder medføre ulike uheldige konsekvenser for naturen, både lokalt og globalt. En solid 
faglig vurdering vil derfor være ønskelig før tiltak i myrområder som dette iverksettes.  
 
Muligens kan det å utbedre dagens sti slik at denne gjøres universell være et tiltak som totalt sett kan 
være et godt alternativ. Vi ber der Kåfjord kommune ta slike hensyn med i den videre vurdering av 
prosjektet og konsekvensene av de ulike tiltak som iverksettes.  
 
Nord-Troms Friluftsråd deltar gjerne på befaring dersom det er aktuelt i den videre saksbehandling.  
 
Med hilsen 
NORD-TROMS FRILUFTSRÅD 
 
 
Hugo Tingvoll (sign.) 
Daglig leder 
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Fra: Post Utinord (post@utinord.no)
Sendt: 17.10.2019 20.22.12
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Brev til Kåfjord kommune
Vedlegg: Brev Kåfjord kommune vedr. Universell sti Kirkegården - Slettveien i Olderdalen.pdf
Følger vedlagt.
 
 
Med hilsen
NORD‐TROMS FRILUFTSRÅD
 
Hugo Tingvoll
Daglig leder
975 20 450
 
Vår nettside http://www.utinord.no/
Følg oss på Facebook
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Fra: Svein Arild Soleng (svesole@gmail.com)
Sendt: 16.10.2019 14.37.30
Til: Post Kafjord; Birger Olsen; John Johansen; Gunn Andersen
Kopi: 

Emne: Melenmyra
Vedlegg: 

Hei!

Fikk beskjed om at min klage vil bli behandlet av administrasjonen i kommunen og det er jeg glad for. Nå vet jeg ikke hvem som vil
behandle saken. Og hvem som er «Administrasjonen»

 Jeg har noen tilleggsopplysninger:

Legger ved et kart der jeg har tegnet inn turstien som har vært der i mange år og den foreslåtte universelle-stien.

Turstien kan med enkle midler oppgraderes til en universell sti. Billigere, bedre og mye mer skånsom for myra og våtmarka.

Dagens tursti starter fra parkeringsplassen ved kirkegården, følger kanten av plantefeltet til en gammel fotballbane. Turstien krysser
fotballbanen og går over en kloppebelagt myr på 20 meter. Fortsetter videre 50 meter etter en gammel ryddningsvei fra 1934.
Rynddnigsveien ble kloppebelagt for 3 år siden - fordi den var våt og bløt.

Jeg har tiltro til at administrasjonen ser på min anke på en positiv måte. Det er viktig for klima, naturen, miljøet, naturmangfoldet og
kulturen.

- Årets ildsjel i Kåfjord kommune 2018
- Viktig bidragsyter til at Olderdalen jeger og fiskerforening fikk Troms fylkes friluftspris 2018
- «Tjorro»- prisen for mitt arbeid for kulturen og tilrettelegginga for turstier i Olderdalen.

Hilsen Svein Arild Soleng
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Kåfjord kommune

Ang.  sak  2015/608-108

Universell sti kirkegården-Slettveien

Retter en formell klage på Delegert vedtak formannskap — 60/19.

Sti over Melenmyra er ikke tilstrekkelig utredet.

Det har vært stor fokus på vern av myrer og våtmarker og det tillegges et

spesielt ansvar for at alle sider ved et slikt inngrep blir utredet skikkelig.

Se regjeringsdokument om Våtmark fra Klima og miljøverndepartementet.

Det mener jeg ikke er gjort  i  denne saken.

Bevaring av myrene og våtmarker er svært viktig for miljøet, klimaet og

som karbonlager. Og for å bevare artsmangfoldet for fugler, dyr og

innsekter.

Melenmyra er også en verneverdig kulturminne fra den gang sjøsamene
”stakk" torv som brensel. Myra er automatisk vernet som et samisk

kulturminne.

I tillegg finnes en vannkilde med navnet  "A]A” lenger nede  i  myrsystemet

Der har folk hentet rent friskt kildevann til mennesker og dyr i hundrevis av

år. Slike kilder har vi flere av i Olderdalen. Og disse kan bli svært viktig i en

gitt  situasjon.

leg håper dere ser på saken en gang til å gjør en skikkelig

konsekvensanalyse hva en slik utbygging av myra kan komme til å  bety.

leg har også flere ganger stilt spørsmål ved hele prosessen ang. bygging av

denne stien -uten å få et godt svar.

Olderdalen jeger og fiskerforening har to styrevedtak der det står  -  helt
klart at dette er et kommunalt prosjekt. Styremøte  28.09.2018  og styremøte

12.02.2019.  Se Ojf.no  — styremøter.

Hvordan kan da kommunen som ansvarlig for prosjektet gå ut til kun en

entreprenør Mylo Maskin ANS og be om tilbud. I følge offentlige

anskaffelser burde også andre vært oppfordret til å gi anbud.
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Konkurrerende bedrift Sigbjørn Thommassen har aldri  fått  den muligheten
og sikkert heller ingen andre.

Gjør  oppmerksom på at nåværende formann  i  Olderdalen jeger og

fiskerforening også er styreleder og deleier av firmaet Mylo Maskin ANS.

På det tidspunktet tilbudet ble gitt den  26/11 2018  var det Ian Lindvall som

var formann.

PS. leg vil sende en redegjørelse om saken til miljøavdelingen  i
Fylkeskommunen Troms og Finnmark.

Tromsø den 11.  oktober 2019

Svein Arild Soleng ;
Tlf.  92047425

Hopenvegen 11, 9013  Tromsø

Mail: svesole@gmail.com
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Ang. sak 2015/608-108 
 
Universell sti Kirkegården – Slettveien 
 
Tilleggsopplysninger ang. klage på Delegert vedtak 
formannskap – 60/19, dato 11.10.2019 
 
Eiendommen 8/2 er den største eiendommen som blir berørt i dette 
prosjektet. Jeg som klager er deleier av naboeiendommen 8/19. 
 
Ser ut som Birger Olsen har brukt plan og bygningsloven § 20-5 e) 
mindre tiltak utendørs. 
 
Etter min mening er dette feil lovanvendelse. 
 
Kan ikke skjønne at en 500 lang vei over ei myr med 
grøfting/kanalisering og legging av stikkrenner er et mindre tiltak. Se : 
 
https://dibk.no/byggeregler/sak/2/4/4-1/#panel_faq 
 
Eksempel:  
Dersom OJF skulle kjørt snøskuter på den samme strekningen måtte 
de ha søkt om dispensasjon fra loven om motorferdsel I utmark. 
Saken måtte da ha blitt behandlet av Utvalget for Miljø , Drift og 
Utvikling. Birger Olsen er saksbehandler i slike saker, men han har 
ikke myndighet til å gi tillatelse selv (Delegert). Men her når maskiner 
skal ut I terrenget å grave er det bare  “tut og kjør”. Helt uforståelig 
etter min mening. 
 
Tromsø 13.oktober 2019 
 
 
Hilsen Svein Arild Soleng 
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Fra: Svein Arild Soleng (svesole@gmail.com)
Sendt: 13.10.2019 23.14.01
Til: Post Kafjord; Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; Birger Olsen; John Johansen; Gunn Andersen
Kopi: 

Emne: Tilleggsopplysning ang. universell sti Kirkegården- Slettveien 
Vedlegg: Ang.Klage.doc
Hei!

Jeg tillater meg å komme med tilleggsopplysninger ang. min anke.

Beklager at det har blitt noen skriv i denne anledning. Slik er det når en amatør for første gang klager på noe.

Svein Arild Soleng
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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 

Svein Arild Soleng 
Hopenvegen 11 
9013   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap næring - nr. 23/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/608-117 7665/2019 L12 22.10.2019 

 

Universell tursti - klage på vedtak 

 
Saksopplysninger  
Viser til Deres klage på delegert vedtak formannskap nr. 60/19. 
 
Svein Arild Soleng, anses ikke som part i saken, og har derfor ikke klagerett. 
 
Til orientering. 
Dette er ikke et kommunalt tiltak. Olderdalen Jeger- og Fiskeforening er tiltakshavere, med 
tillatelse fra berørte grunneiere.  
Det skal ikke utføres større inngrep i naturen, slik at det påvirker naturmangfoldet negativt i 
området.  
Stien skal utbedres/anlegges med enkel tilrettelegging, kun med noe forsterkning av terrenget, 
(ingen oppfylling/heving) og stien går i nedkanten av myrområdet (fastmark). Stien vil ikke føre 
til vesentlige endringer av området. Tiltakshaver er ansvarlig for tiltaket.   
 
Legger også som vedlegg innkomne papirer i saken (ikke unntatt offentlighet).  
 
Vurderinger 
Det er viktig og positivt at det vises engasjement for å ivareta naturmiljøet.  
Kåfjord kommune, har vurdert befart trase, og kommet fram til at med enkel tilrettelegging kan 
stien utbedres. Tiltaket er positivt og gir mulighet for rullestolbrukere og andre mindre gangføre, 
å ferdes i naturen. Planlagt sti vil ha god utsikt, og ende gunstig til mot Slettvegen, som igjen vil 
gi valgmulighet for å kunne dra oppover Olderdalen, eller innover mot Nomedalen. 
Noen ganger må gode enkle tiltak som ikke påfører større negativ belastning, kunne 
gjennomføres, også i nærheten av slike sårbare områder.  
 
Kåfjord kommune, har gjennomgått Askeladden mv. og kan ikke se at tiltaket vil berøre 
fornminner, vannkilder, påvirke myra på oversiden. Motorisert ferdsel etter stien er ulovlig, som 
for andre stier/veger som ikke er godkjent for motorisert ferdsel.     
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 Side 2 av 2

 
 
 
Vedtak 
Klagen fra Svein Arild Soleng, tas ikke til følge og avvises. 
 
Dette begrunnes med at Soleng ikke er part i saken. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Birger Olsen 
Jordbrukssjef/konsulent 
 
 
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 2015/608-117 
 

Vedlegg 
1 Beskrivelse av universell sti 
2 Opparbeiding av universell tursti fra parkeringsplass ved kirkegården og til Slettvegen 

i Olderdalen 
4 Kåfjord Kommune sti 
5 Grunneiertillatelse  kart 
6 Tilbud 
7 Klage vedtak 
8 Ang. sak 2015/608-108 Universell sti Kirkegården- Slettveien - Klage på vedtak 

Delegert Formannskap nr.60/19 
9 Kåfjord kommune 
10 Ang. bygging av universell sti over Melenmyra 
11 Universell sti 
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Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark Statens Hus 9815 VADSØ 
OLDERDALEN JEGER- OG FISKERFORENING  9146 OLDERDALEN 
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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 

OLDERDALEN JEGER- OG FISKERFORENING 
 
9146  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 60/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/608-108 7012/2019 L12 25.09.2019 

 

Opparbeiding av universell tursti fra parkeringsplass ved kirkegården og til 
Slettvegen i Olderdalen 

 
Saksopplysninger  
Viser til henvendelse fra Olderdalen Jeger- og Fiskeforening, om bygging av universell utforma 
sti til bruk for rullestolbrukere og lavterskeltilbud til befolkningen (lettere bevegelseshemmende). 
Det går en gammel sti som stort sett følger traseen til planlagt universell sti.  Stien skal anlegges 
med en bredde på ca. 1,4 meter og er inntil 500 meter lang. Total bredde på stitraseen er ca. 2 
meter. Stien krysser to bekker og 4 senkninger hvor det vil være behov for anlegg av rør.   
Stien går storparten over våte partier som krever grøfting i overkant, med utskifting av noe 
masser, forsterking av stien med tilkjøring av grus/stein, samt bruk av duk for bedre bæring og 
jevnere overflate.      
 
Grunneiere har gitt tillatelse til etablering av universell utforma sti.    
 
Det var først planlagt at ca. 50 meter av stien fra Slettvegen skulle har standard som traktorveg. 
Dette har Olderdalen Jeger og Fiskeforening, nå endra til å gjelde universell sti på hele 
strekninga.    
 
Kåfjord kommune v/avd.ing. John Johansen og undertegnede var på befaring av stien sammen 
med Olderdalen Jeger og Fiskeforening, v/Fredrik Johansen, nå i høst.  
 
Arbeidet vil utføres med minigraver og ATV for transport, og utføres så skånsomt som mulig.  
 
Kapittel 4  
Veileder fra Kultur- og Kirkedepartementet: Tilrettelegging av turveger, løyper og stier   
 
Opparbeiding av turstier 
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Utdrag, Etter definisjon er turstier primært traseer for ferdsel til fots og uten eller med liten grad 
av opparbeiding. Traseen bør legges slik at turstien blir tørrest mulig, og vanskelige partier over 
myr, ur, bekker, og elver opparbeides særskilt (se evt. pkt. 4.3 grunnarbeid side 25). 
Når man tilrettelegger stier av denne type spesielt for funksjonshemmede må man unngå bratte 
eller lange stigninger. Stigninger må fordeles jevnt over lange drag, og gjerne bryte opp med 
flatere partier inn i mellom.   
 
Vurderinger 
Tiltaket er positivt. I Kåfjord kommune, trenger vi absolutt slike stier ol. som lavterskeltilbud, 
slik at bevegelseshemmende og andre kan nyte friluftslivet med å komme ut i naturen. 
Bruk av parkeringsplassen ved kirkegården, kan egne seg godt for tilfeldig parkering for bruk av 
gjeldende sti, og eventuelt videre til venstre etter traktorvegen innover i Olderdalen, eller andre 
vegen/stien innover mot Nomedalen.  
 
Slik saksbehandler vurderer saken, har ikke inngrepet karakter som vesentlig inngrep, men kan 
mer regnes som et mindre tiltak. Det skal ikke foretas store fyllinger med terrengheving, men kun 
sikring av grunn for rullestolbrukere. Standarden skal fortsatt kunne regnes som en universell sti.  
 
Det er gitt grunneiertillatelser, og saken har et privatrettslig forhold mellom grunneiere og 
Olderdalen Jeger- og Fiskeforening.    
 
Kåfjord kommune, har gjennomgått databaser og det foreligger ikke kulturminner, plante og 
dyreliv (rødlistearter mv.) som skulle tilsi at tiltaket ikke kan gjennomføres, med opprusting av 
stien, som allerede går der i dag.  
 
Saken er også vurdert i forhold til Naturmangfoldloven (§§ 8 – 12) og Friluftsloven (§ 35).   
 
For å unngå ulovlig ATV eller annen motorisert ferdsel på stien, bør det legges ned 2 permanente 
steinblokker/annet ved påkjøringen fra parkeringsplassen og fra Slettvegen, og gjerne settes ned 
parvis 2 stolper halvvegs (eller tettere) som snevrer inn bredda på stien. 
  
Vedtak 
Saken er privatrettslig, som berører grunneiere og Olderdalen Jeger- og Fiskeforening.  
 
Planlagt universell sti for rullestolbruk, er å regne som et mindre tiltak, som ikke vil påføre 
området ulemper, eller kommer i konflikt med naturmiljø/annet. Bruken av området vil bli som 
før. 
 
Det forutsettes at stien bygges uten å skade terrenget ved siden, og at stien blir så «naturlig» som 
mulig, uten inngrep i området. For å unngå utgraving mv. som følge av grøfting/kanaliseringa og 
anlegg av stikkrenner, som samler tine-/flomvann i samla løp, må det sikres at vannet ikke kan 
forvolde ulempe eller skader på sin ferd til Olderdalselva/sjøen.  
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem. 

35



 
 Side 3 av 3

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Birger Olsen 
Jordbrukssjef/konsulent 
 
 
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 2015/608-108 
 

Vedlegg 
2 Kåfjord Kommune sti 
3 Grunneiertillatelse  kart 
4 Tilbud 
5 Beskrivelse av universell sti 
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Vedr: Beskrivelse av universell sti. 
 
Olderdalen Jeger og Fiskerforening planlegger en universell sti fra parkeringsplass ved 
kirkegården i Olderdalen og frem til Slettveien.  Stien skal være tilrettelagt for 
rullestolbrukere med en bredde på ca 1,4 m. Total lengde på stien er ca. 500 m. 
 
Vi ønsker å bygge stien i to etapper. Første etappe vil være å grøfte hele strekningen og legge 
stikkrenner for å tørke traseen. Når traseen er tørket setter vi i gang med finplanere, samt 
kjøre ut toppdekke som består av knuste masser 0-22. Til utkjøring av toppdekke må vi bruke 
ATV med tilhenger for å unngå skader i terrenget. 
 
Vi har begrensninger på ca. 2 m fra en av grunneierne angående bredde under bygging men vi 
mener dette skal vi greie å overholde. 
 
 

Olderdalen 29/5 2019 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Olderdalen Jeger og Fiskerforening 
 
 
Fredrik Johnsen 
Prosjektleder
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Fra: Microsoft konto team (frejo51@hotmail.com)
Sendt: 19.02.2019 18.28.12
Til: kjersti.rennestesum@kafjord.kommune.no; jape-li@online.no
Kopi: 

Emne: Universell sti
Vedlegg: Kåfjord Kommune sti.docx;Grunneiertillatelse kart.pdf;Tilbud.pdf
Hei Kjersti

Oversendes som avtalt dokumenter gjeldende universell sti fra Kirkegården til Slettveien.
O.J.F har innhentet  grunneiertillatelser, markert stien på kartet og innhentet tilbud på arbeidet.
Undertegnede og formann i O.J.F. Jan Lindvall blir bortreist i 2 uker fra i  morgen så vi er ikke tilgjengelig.
Vi tar kontakt med deg når vi er tilbake slik at vi kan ha et møte.
Vi ser frem til et positivt samarbeid på dette prosjektet.

Med vennlig hilsen
Olderdalen Jeger og fiskerforening

Fredrik Johnsen
Prosjektleder.
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Kåfjord Kommune 
v/ Kjersti Rennestraum 
Kulturkonsulent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr: Universell sti fra Kirkegåren til Slettveien. 
 
 
Vi viser til tidligere samtaler med Kåfjord Kommune v/ Gerd Nilsen, Kåre Pedersen  
Einar Pedersen og Birger Olsen angående en universell sti fra Kirkegåren til Slettveien 
tilrettelagt for rullestolbrukere. 
 
Olderdalen Jeger og fiskerforening har nå utført den oppgave vi i første omgang skulle gjøre. 
Innhente grunneier tillatelse samt kostnadsberegne stien. Etter mye frem og tilbake har vi nå 
underskrift fra samtlige grunneiere. Stien er tegnet på kartet og vi har innhentet tilbud på 
utførelse.  
 
Kommunens oppgave er å finansiere prosjektet. Dersom finansiering er på plass til våren så 
igangsetter vi første del av arbeidet så snart snøen er borte og forholdene er tilstede. Vi har 
også ordnet med grunneiertillatelse for bruk av tilkomstvei opp Skaidi.  
Så alt skulle ligge til rette for en etterlengtet universell sti. 
 
Vi har også planer om å utbedre eksisterende rydningsvei fra Slettveien mot Nummedalen og 
fra Slettveien til nedre bru Vinterdalen, til standard som universell sti. Her gjenstår en del 
arbeid med tanke på grunneiertillatelser. Vi ser på dette som en videreføring av prosjekt sti fra 
Kirkegåren til Slettveien.  
Vi kommer tilbake til dette prosjektet senere når første del er gjennomført. 
 
 

Olderdalen 18/2 2019. 
 

 
Med vennlig hilsen 

Olderdalen Jeger og fiskerforening 
 
 
Jan Lindvall         Fredrik Johnsen 
Formann         Prosjektleder 
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Grunneiertillatelse

Undertegnede eier av eiendommcn gnr. 8 bm- 7 gir herved tlhtehe til Olderdabn joger og

ftkcrforenirrg foretablering av eo tursti forrulhstohnrkere Påmin ehndorn
Traseen forstien €r vist påvedhgt lørl

OHendalen 2018

OddbFrnJ. Soherg Espen A §olberg
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Avtale om etablering av traså til bruk for rullestolbrukere på
gnr./bnr. 8/1

Mellom grunneiere av gnr. 8 bnr. I i Kåfiord kommune og Olderdalen jeger- og fiskerforening
(tilrettelegger).

Formål
Etablering av trase slik at rullestolbrukere får tilgang til Slettveien,

Avtalens omfang
l. Avtalen er beregnet for bruk ved tilrettelegging av trase for rullestolbrukere.
2. Med trase menes en etablert vei for rullestolbrukere, ikke bredere enn 2 mester inkludert grøft.
3. Tilrettelegger gis rett til å tilrettelegge trase jfr vedlagt kart.
4. Tilrettelegger har ansvar for å utbedre skader som påføres terrenget utenfor kartfesta trase.5. Tilrettelegger gis rett til og har ansvar for å vedlikeholde traseen.
6. Før tiltak igangsettes skal eventuelle tillatelser fra Kåf,ord kommune/andre myndigheter være gitt.
7 . Avtalen gielder i 20 år fra dato. Avtalen kan reforhandles.

a
ft6.1^

El ,-ig-zo tg

&^ l)-ae-n (For grunneierne)

(For tilretteleggeren)

Dersom partene finnel det formålstjenlig kan avtalen tinglyses som heftelse på eiendommen gnr. 8, bnr. l,
da på tilreueleggeres bekostning. Ved opphør av avtalen forplikter tilrettelegger seg til å avly-se evåntuell
tinglysning.

(For grunneierne)

(For tilrettelegger)

20
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Grunneiertillatelse

Undertegnede eier av eiendommen gm. 8 bnr.2 gir herved tillatelse til Olderdalen jeger og

fiskerforening for etablering av en tursti for rullestolbrukere på min eiendom.

Siste del av stien mot slettveien skal tilrettelegges for traktor med overgang over
eksisterende bekk som vist på vedlagt kart.
Traseen for stien er vist på vedlagt kart.

Olderdalen 2018

Paul Nilsen

) _. /.,"6/'( -,t/1,/løt,
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Vedr: Tilbud på tursti for rullestolbrukere.

På anmodning fra O.J.F. har vi utarbeidet et tilbud på en tursti fra parkeringsplass ved
kirkegåren i Olderdalen og frem til Slettveien. Stien skal være tilrettelagt for rullestolbnrkere
med en bredde på ca 1,4 m. Siste del av stien ca 50m skal tilrettelegges for traktor, som i dag.

Total lengde på stien er ca 460 m.

Vi ønsker å bygge stien i to etapper. Første etappe vil være å grøfte hele strekningen og legge

stikkrenner for å tørke traseen. Dette arbeidet ønsker vi å starte så snart snøen er borte og det
er tilrådelig å seffe i gang. Når traseen er tørket setter vi i gang med finplanere, samt kjøre ut
toppdekke som består av knuste masser. Til utkjøring av toppdekke må vi bruke ATV med
tilhenger for å unngå skader i terrenget.

Olderdalen Jeger og Fiskerforening
vl Janlindvall

Post 1. Grøfting planering montering av stikkrenner.
Rigg drift
36 timer maskinarbeid a kr. 575,-
Handmann 22,5 timer a kr. 400,-

Post 2. Utbedring av tilkomstvei opp 8/5 Skaidi.
Maskinarbeid / til§øring av masser 8 timer ak'r.575,-

Post 3. Planering / lasting legging av duk og utkjøring av toppdekke.
Maskinarbeid gravemaskin og traktor 96 timer al«.575,-
ATV til utkjøring av masser 48 timer a kr. 400,-
Handmann 30 timer a kr. 400,-

MyJo Maskin ANS
9146 Olderdalen

Tlf: 9002417 8 I 90640927
Org: NO 995825104 MVA

bj omtore.myrseth@nordtroms.net
frei o5 I 6lhotmail.cont

Kr. 5 800,-
Kr.20 700,-
Kr. 9 000,-

Kr. 4 600,-

Kr.55 200,-
Kr. L9 200,-
Kr. 12 000,-
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Post 4. Materiell
Vei rør I stk 315 mm x 6 m kr. 2 600,-
Vei rør 6 stk 200 mm x 2 m kr. 3 200,-
Duk for vei 2 ruller a 100 m kr. 12 800,-
40 m3 Samfengt masser tilkjørt kr. 3 000,
150 m3 0-22 knust masser tilkjørt kx.26250,-

Sum materiell kr. 47 850,-

Alle priser er eks. mva.

Olderdalen 261112018

Kr.47 850,-

Sum eks. mva. Kr. 174350,-

Med vennlig hilsen
MvJo Maskin ANS , ll .*eqW {høruh
Bjbrn Tore Myrseth Y

Daglig leder
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/74 -1 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Elisabeth Torstad 

Dato:                 17.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/20 Formannskap -  Næringssaker 13.02.2020 

 

Retningslinjer for tilskudd til nærings - og miljøtiltak i skogbruket 2020-
2023. 

Henvisning til lovverk: 
 

- Forskrift om tilskudd til nærings -og miljøtiltak i skogbruket. 
 

Vedlegg 
1 Retningslinjene og tilskuddssatser NMSK 2020-2023. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar Kåfjord 
kommune, Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2020- 2023. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket «NMSK» omfatter statlige tilskudd til 
skogbrukstiltak. Ordningen reguleres av nasjonal forskrift. Formålet er å stimulere til økt 
verdiskaping samtidig som miljøverdier blir ivaretatt. Kommunen har i flere år forvaltet tilskudd 
til skogkultur, miljøtiltak og utviklingsprosjekt. Kommunen viderefører eksisterende ordninger i 
kapittel 4,6 og 8 i forskriften. Tidligere har Fylkesmannen forvalter tilskudd til 
skogsvegbygging og drift med taubane, hes ol, kapittel 5 og 7. Denne oppgaven er pålagt 
kommunen fra og med 2020. 
 
Retningslinjene for NMSK revideres hvert fjerde år. Retningslinjene er sendt på høring til de 
lokale skogeierlagene i distriktet samt andre faglag i landbruket og til Fylkesmannen. 
Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med dem. 
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Siden vi har et interkommunalt samarbeid på skogbruk i kommunene Lyngen, Kåfjord, Skjervøy 
og Nordreisa så er det tenkt at vi skal ha felles retningslinjer for hele distriktet. 
 

Vurdering: 
 
Retningslinjene for kap. 4, 6 og 8 følger eksisterende ordninger. Nytt fra og med 2020 er de nye 
forvaltningsoppgavene for tilskudd til skogsvegbygging og annen drift.  
 
Retningslinjer for prioritering av søknader for tilskott til skogsvegbygging og annen drift: 
 
Nord Troms kommunene får tildelt en årlig tilskottsramme for skogsvegbygging og drift med 
taubane, hest og annet. Tildelte tilskottsmidler for vegbygging skal prioriteres til den kommunen 
som har vegprosjekter som genere mest skogbruksaktivitet og er mest samfunnsøkonomisk.  
 
Dersom vegprosjekt som har fått tildelt tilskudd, ikke gjennomføres innen arbeidsfrist kan 
midlene fordeles mellom kommunen til andre aktuelle vegprosjekt. 
Søknadsfrist er 16. april og 16. september til kommunen. 
Kommunene prioriterer søknadene kommunevis på eget skjema ut fra de fastsatte kriterier.  
 
Søknad om tilskott til skogsvegbygging skal inneholde følgende:  
▪ Søknadsskjema LDIR-903B skal fylles ut og benyttes. 

- Hjemmelshaverne på de berørte eiendommene må skrive under på søknadsskjema, eller 
alternativt vedlegges fullmakts erklæring. 

- Eiendommenes prosentvise eierandel må være utfylt. 
- Aktivitetsfremmende tiltak som hogst- og planteforpliktelser settes opp på den enkelte 

eiendom  

▪ Kopi av søknad og vedtak etter forskrift om planlegging og godkjenning av veger for 
landbruksformål med tilhørende kart i målestokk 1:5000 med planlagt bygd veg inntegna. 
▪ Enkel byggeplan vedlegges (Se baksiden av søknadsskjema LDIR-903B). 
▪ Kostnadsoverslag og finansieringsplan for anlegget vedlegges. Kostnader oppgis uten 
merverdiavgift. 
 
Prioritering av søknader: 
Søknader om tilskott vurderes ut fra følgende prioritering:  
1. Skogsbilveger – nyanlegg og ombygging til vegklasse 3, 4, 5 og velteplasser.  
2. Traktorveger. 
- Ferdigstilling av delfinansierte påbegynte prosjekter prioriteres.  
- Felles veganlegg prioriteres.  
 
Ved prioritering mellom søknader legges det vekt på:  
- Skogbruksandelen og kostnader i forhold til de totale skogressursene i dekningsområdet.  
- Aktivitetsfremmende tiltak – hogst- og planteforpliktelser.  
- Om traktorvegen inngår som en del hovedplan for et område for å oppnå tilstrekkelig adkomst 
til dekningsområdet etter bygging av skogsbilveg  
- Om traktorvegen bygges med linjeføring og kurvatur for seinere tenkt ombygging til 
skogsbilveg. 
- Næringsaktivitet og bosetting i distriktene. 
 
I dag har vi ubetydelige mengder barskog som er hogstmoden, og det aller meste som hogges i 
Troms er lauvskog til brensel. Dette skyldes kraftig hogst av furuskogen fram til midten av 
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forrige århundre og at hovedtyngden av skogplantinga starta etter 1950. Volumene som hogges i 
dag er derfor nokså små og driftsapparatet er begrensa. Vi har for eksempel ingen større sagbruk 
i regionen, så sagtømmer er vanskelig å omsette. Når større mengder av barskogen blir 
hogstmoden så vil det gi grunnlag for en betydelig økning i skogbruksaktiviteten, og en mer 
helhetlig næringsmessig utnytting. Moderne skogbruk er prega av høy effektivitet og store 
volum. Dersom vi skal ha et næringsmessig skogbruk i framtida så er det viktig at vi fortsetter 
med å bygge opp ressursene både gjennom planting av barskog og stell av ungskogen for å sikre 
god vekst og kvalitet på skogen. Skogen har også en stor betydning med tanke på binding og 
lagring av CO2, siden barskogen produserer opp til fem ganger mer enn lauvskogen på samme 
areal så vil den også binde tilsvarende mer CO2 i tillegg til at det gir en mer økonomisk 
drivverdig skog. Videre vil det også danne grunnlag for større verdiskaping basert på 
videreforedling av treprodukter i regionen. 
 
Det bør utføre tiltak som kan redusere ulempene for småfe på beite. Særlig stammekvisting vil i 
stor grad redusere ulempene med at dyr er vanskelig å finne i plantefelt eller jage igjennom 
områder med plantefelt. Vi bør også unngå planting på uheldige lokaliteter og unngå små 
plantefelt som ikke er drivverdig. Forslag til retningslinjer åpner for tilskudd til stammekvisting 
og styring av planteaktiviteten. 
 
Siden skogbruket er i en oppbyggingsfase så opererer vi med høyere tilskuddssatser enn det som 
er vanlig i de mer etablerte skogstrøka på Østlandet og i Trøndelag. Forventa verdiøkning av 
tiltaket er det viktigste grunnlaget for prioritering og bruken av midlene. Det er likevel slik at 
aktiviteten styres av skogfunksjonærene slik at det alltid er tilskudd til de vanlige tiltakene 
innenfor skogkulturarbeidet. 
 
Investeringer i skogbrukstiltak har ofte svært lange tidsperspektiv. Når et tre plantes så må det 
gjerne stå i hundre år før det er hogstmodent. Videre så har ofte investeringer i skog en stor 
betydning utover den privatøkonomiske verdiskapingen for skogeier.  
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Retningslinjer for 
Nærings– og miljøtiltak 
i skogbruket (NMSK) 

Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa 
2020-2023 

Forvaltes etter forskrift om tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 
Fastsatt av Landbruksdepartementet 04.02.04. 
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1 Formål 
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å bidra til økt verdiskaping i 
skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og 
kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 
Viktige mål for skogbruket i regionen: 
-Ressursoppbygging. Bidra til å dekke det langsiktige behovet for trevirke av god 
kvalitet. 
-Økt avvirking og økt lønnsomhet i skogbruket. 
-Binde CO2. Bidra til å oppnå et CO2 nøytralt Troms. 
-Ta vare på skogen som leveområde for planter og dyr og arena for friluftsliv. 
 
2 Virkeområde 
Det kan det gis tilskudd til alle skogeiere som har mer enn 10 da produktiv skog, og til 
prosjekt som fremmer skognæringa. Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder 
tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer. 
 
3 Vilkår 
Følgende vilkår må være oppfylt for å få tildelt tilskudd. 
-Tiltaket skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
-Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig riktig utført. Kravene i Levendeskogstandarden 
og skogbruksloven med forskrifter legges til grunn for miljøtilpasning. 
-Det gis ikke tilskudd til kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir overskudd. 
-Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling 
av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår 
som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold. 
 
4 Tilskudd til skogkultur 
For å stimulere til utvikling av kvalitetsskog gis det tilskudd til markberedning, såing, 
planting, avstandsregulering, rydding av lauv, maskinell og manuell førstegangstynning, 
skjermhogst og stammekvisting jfr kap 14. 
 
Særlige vilkår for tilskudd til skogkultur: 
 
Markberedning 
-Gjelder naturlig foryngelse av furu. 
 
Planting/Såing: 
-Gjelder ordinær skogsmark, ikke tresatt utmark og innmark som er lovlig omdisponert til 
skog. 
-Feltes størrelse skal være på minst 2 daa. Planteantallet skal normalt være 250 planter per 
dekar. 
-Treslaget skal være tilpassa vekstforholdene (Bonitet og klima). 
-Plantefeltet må ikke føre til stor uheldig landskapsvirkning eller stenge for solinnstråling og 
utsikt i bebygde områder eller langs vegnettet. 
-Ved bruk av utenlandske treslag skal tillatelse fra Fylkesmannen foreligge. 
 
Avstandsregulering/lauvrydding: 
-Gjelder areal med ungskog (hkl 2) som skal driftes som ordinær produksjonsskog. 
-Vekstforholdene (Bonitet og klima) skal være tilpassa treslaget. Tilskudd gis både til 

produktivt lauv og barskog. 
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-Prisfastsetting skal så langt det er mulig, utføres etter gjeldende overenskomst utgitt av 
Skogbrukets Landsforening SL. 
 
Hogst av nyttbart lauvvirke: 
-Gjelder hogst av skjermskog i etablerte plantefeltfelt eller hogst/rydding av lauvskog ved 
treslag skifte. 
-Vekstforhold skal (Bonitet og klima) skal være tilpassa treslaget. 
 
Tynning: 
-Det gis tilskudd til førstegangstynning i produktiv skog i hogstklasse 3 og 4 forutsatt at 
driften ikke gir positiv rotnetto. 
-Gjenstående skog skal være av god kvalitet (rettstammet) og ha riktig tetthet. 
-Treslaget skal være tilpasset bonitet og øvrige vekstforhold. Tilskudd gis både til 

produktivt lauv og barskog. 
 
Stammekvisting 
-Gjelder areal som driftes som ordinær produksjonsskog. 
-Tiltaket skal fremme utvikling av kvalitetstømmer og spesialsortiment, eller tiltaket som er 
viktig i forhold til friluftsliv eller beitedyr. 
 
5 Tilskudd til veibygging 
Det kan gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette 
bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene. 
Det kan bare gis tilskudd til veier som er godkjent etter den til enhver tid gjeldende forskrift 
om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål, eller etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Det er videre et vilkår at veien blir bygd i samsvar med 
gjeldende normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og 
matdepartementet. 
 
Kommunale retningslinjer for prioritering av søknader etter forskriftens § 5 og 7. 
Søknadene om tilskott til skogsvegbygging prioriteres mellom de Nord Troms kommunene 
som har vegprosjekter som genere mest skogbruksaktivitet og er mest samfunnsøkonomisk. 
innafor. 

Søknadsfrist er 16. april og 16 september til kommunen. 

Kommunene prioriterer søknadene kommunevis på eget skjema ut fra de fastsatte kriterier.  

Søknad om tilskott til skogsvegbygging skal inneholde følgende:  

▪ Søknadsskjema LDIR-903B skal fylles ut og benyttes. 
- Hjemmelshaverne på de berørte eiendommene må skrive under på søknadsskjema, 

eller alternativt vedlegges fullmakts erklæring. 
- Eiendommenes prosentvise eierandel må være utfylt. 
- Aktivitetsfremmende tiltak som hogst- og planteforpliktelser settes opp på den enkelte 

eiendom  

▪ Kopi av søknad og vedtak etter forskrift om planlegging og godkjenning av veger for 
landbruksformål med tilhørende kart i målestokk 1:5000 med planlagt bygd veg inntegna. 
▪ Enkel byggeplan vedlegges (Se baksiden av søknadsskjema LDIR-903B). 
▪ Kostnadsoverslag og finansieringsplan for anlegget vedlegges. Kostnader oppgis uten 
merverdiavgift. 
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Prioritering av søknader: 
Søknader om tilskott vurderes ut fra følgende prioritering:  

1. Skogsbilveger – nyanlegg og ombygging til vegklasse 3, 4, 5 og velteplasser.  

2. Traktorveger. 

Ferdigstilling av delfinansierte påbegynte prosjekter prioriteres.  

Fellesveganlegg prioriteres.  

Ved prioritering mellom søknader legges det vekt på:  

- Skogbruksandelen og kostnader i forhold til de totale skogressursene i dekningsområdet.  

- Aktivitetsfremmende tiltak – hogst- og planteforpliktelser.  

- Om traktorvegen inngår som en del hovedplan for et område for å oppnå tilstrekkelig 
adkomst til dekningsområdet etter bygging av skogsbilveg  

- Om traktorvegen bygges med linjeføring og kurvatur for seinere tenkt ombygging til 
skogsbilveg. 

- Næringsaktivitet og bosetting i distriktene. 

Utbetaling 

Kommunen har ansvar for oppfølging av veganlegg gjennom anleggsperioden, herunder også 
oppfølging av vilkår i forskrift og vedtaksbrev. Dette innebærer også at kommunen skal 
veilede byggherre underveis, vurdere og godkjenne at arbeidet er i tråd med forutsetninger og 
normaler for landbruksveger. Kommunen skal godkjenne utbetalinger av tilskudd basert på 
dokumenterte kostnader.  

Skjema LDIR-904 – Regnskapssammendrag for skogsveganlegg benyttes ved utbetaling. 

Kommunen har videre ansvar for kontroll av veganlegget, herunder resultatkontroll (skjema 
SLF-913).  

6 Tilskudd til miljøtiltak i skog 
Det kan gis tilskudd til følgende tiltak: 
-Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og 
utvikle miljøverdier. 
-Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle 
miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om 
skogsdriften. 
-Merkostnader med drift for å unngå vegbygging som vil redusere” villmarkspregede 
områder”. Nøkkelbiotoper/Spesielle miljøverdier skal være registrert i offentlige register eller 
skogbruksplan. Pris fastsettes som ved konsesjon av fast eiendom. 
Kommunen gjør vedtak om tildeling av tilskudd til miljøtiltak. 
 
7 Tilskudd til drift med taubane, hest o a 
I Troms er all skog definert som vernskog. All hogst i vernskogen, unntatt hogst av ved til 
eget bruk, skal meldes til kommunen seinest 3 uker før hogsten skal settes i gang.  

Tilskottsordningen er begrenset til virke for salg. Skogeier er søker.  
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Det må foreligge et hensiktsmessig driftsopplegg som gir mulighet for framtidig drift og 
behandling av driftsområdet og de tilstøtende områder. Tilskott kan bare gis når driften 
gjennomføres slik at det tas hensyn til skogsområdenes funksjoner i forhold til biologisk 
mangfold, landskapsverdier, kulturminnevern og friluftsliv. Det skal også tas hensyn så 
driften ikke forårsaker kjøreskader som utløser erosjonsskader av betydning. Slutthogst av 
arealer med ung barskog, jf kravpunkt 14 i PEFC skogstandard, prioriteres ikke med 
driftstilskott.  

Det skal ikke gis driftstilskott til områder som skal brukes til andre formål enn 
skogproduksjon.  

For å vurdere søknaden i forhold til bestemmelsene §§8-12 i Naturmangfoldloven må søknad 
om driftstilskott sendes til Kommunen før drifta gjennomføres. Søknaden må inneholde 
opplysninger om arealet som berøres, planlagt gjennomføring av drifta og kartfesting av 
driftsområdet. Søknaden sendes til kommunen for vurdering av forhåndstilsagn av tilskott.  

Etter at drifta er gjennomført skal kommunen kontrollere at drifta er tilskottsberettiget, at 
drifta er gjennomført etter bestemmelsene i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i 
skogbruket, og at de oppgaver som framgår av søknadsskjema er riktige. 

Tilskott utbetales etterskuddsvis med utgangspunkt i dokumentert innmålt kvantum gjennom 
Virkesdatabase for skogfond og måleplikt. Eget søknadsskjema benyttes (Skjema: SLF-916 
B) m/kartvedlegg. Kommunen fatter vedtak om tilskott.  

Kommunen kan i særlige tilfeller fravike krav og dispensere fra ordningen.  

 

Vekslende driftssystem (lunnetilskott) 

▪ Tilskott til vekslende driftssystem forutsetter nødvendig skifte av transportmiddel for 
videretransport fram til leveringssted. Herunder regnes nødvendig lunning av virke i terrenget 
ved vanskelige terreng- og føreforhold for å spare terrenget for kjøreskader. Fremkjøringen av 
lunnavirke bør skje ved gunstige føreforhold slik at intensjonen (unngå kjøreskader) med å 
lunne virket ivaretas. Innvinsjing til traktor for direkte framkjøring er ikke regnet som 
vekslende driftssystem.  

Lang terrengtransport 

▪ Ved skogsdrift der terrengtransporten er over 1,5 km og til og med 2 km kan det gis tilskott 
på inntil 30 kr/fm³. Tilskottet beregnes bare for den delen av driftsvolumet hvor 
terrengtransporten overstiger 1,5 km.  

▪ Ved skogsdrift der terrengtransporten er over 2 km kan det gis tilskott på inntil 40 kr/fm³. 
Tilskottet beregnes bare for den delen av driftsvolumet hvor terrengtransporten overstiger 2 
km.  

▪ Driftstilskott til lang terrengtransport skal bare brukes i de tilfeller hvor det ikke er faglig 
aktuelt å bygge ut permanent skogsveg.  

▪ Transport av virke på traktorveg regnes ikke som terrengtransport.  
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Opprydningshogst etter stormfelling 

▪ Ved stormfelling av skog er det viktig å komme tidlig i gang med oppryddingsarbeidet slik 
at virket blir transportert bort fra skogen. Dette for å unngå insektskader og for å ivareta 
virkesverdier for videreforedling/industri.  

▪ Tilskottssatser for vanskelighetstilskott for opprydding av bartrevirke etter stormfelling: 20 
kr/fm³.  

▪ Ordningen gjelder kun bartrevirkevirke. Sagtømmer skal sorteres ut og leveres til sagbruk så 
langt det er avsetning. Virkesvolumene skal innrapporteres til virkesdatabasen.  

▪ Virket skal normalt være transportert bort fra skogen og stedet for levering av virke ved 
bilveg innen 15. juli*, jf § 12 i forskrift om berekraftig skogbruk. (*egen dato for Troms og 
Finnmark).  

▪ Søknad krever ikke forhåndstilsagn fra Kommunen, men oppryddingshogsten skal normalt 
meldes til kommunen, jf skjema «Melding om hogst i vernskog», der det er meldeplikt på 
hogst. Hogstmelding med kart over hogstområde sendes til kommunen. Kommunen skal 
kontrollere lunnene med virke etter hogst. Søknadsskjema SLF-916 B benyttes med 
tilskuddsform «kode 9».  

 
8 Tilskudd til andre tiltak i skogbruket 
Det kan gis tilskudd til andre tiltak og prosjekt som bidrar til utvikling av skogbruket. 
Aktuelle tiltak etter disse retningslinjer kan være prosjekter som har som mål å øke aktiviteten 
og ressursutnyttelsen i og fra skogen, f.eks. aksjonsrettede skogkulturprosjekter, 
tilrettelegging for å øke forsyningen av furufrø, fellestiltak for økt avvirkning og tiltak som 
har en pedagogisk verdi ved å synliggjøre miljøverdier og/eller skogbrukstiltak i tilknytning 
til mye brukte stier og skiløyper, skoler, barnehager og friluftsområder. 
Tiltak som er en del av en bevist utmarkssatsing gjennom skoler, grunneierlag/utmarkslag 
eller i tilknytning til turistvirksomhet prioriteres foran enkelttiltak. 
Prosjekter bør ha annen ekstern delfinansiering, eks. kulturminner, viltmyndighet, 
vegmyndighet el. 
Kommunen gjør vedtak om tildeling av tilskudd til andre tiltak i skogbruket. 
 
9 Søknad og godkjenning 
Søknad om tilskudd sendes til kommunen. 
For tilskudd etter kap. 5, 6 og 8 skal det søkes før tiltak iverksettes. 
For tilskudd etter kap 4 og 7 søkes det umiddelbart etter at tiltaket er utført. Det blir gitt 
tilskudd dersom sakene oppfyller vilkårene i kap 4 og det er tilgjengelige midler. Alle tiltak 
bør forhåndsvurderes av kommunen. 
Søknader behandles fortløpende frem til 1. desember. 
Fylkesmannen kan sette frist for søknader om tilskudd til vegbygging. 
 
10 Utbetaling 
Søknad om utbetaling av tilskudd gjøres på skjema fra Statens landbruksforvaltning og 
leveres 
kommunen. 
Alle tiltak må være utført og godkjent av kommunen før utbetaling gis. Utbetaling skjer  
fortløpende. 
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11 Administrasjon, klage og dispensasjon 
Alle søknader og utbetalingsanmodninger sendes til kommunen. 
Søker kan påklage godkjenning/avslag fattet av kommunen eller fylkesmannen jfr forskriften. 
 
12 Opplysningsplikt og kontroll 
Kommunen, Fylkesmannen eller Riksrevisjonen kan kontrollere om tiltaket er utført i tråd 
med vedtak og forutsetninger. 
 
13 Omgjøring, tilbakebetaling og motregning 
Tilrådd søknad om innvilget tilskudd kan omgjøres umiddelbart dersom forutsetningene for 
tilskuddet ikke er oppfylt. 
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14 Tilskuddssatser 

Kapittel Tiltak Sats Prioritet 
 

4 Skogkultur Markberedning Inntil 70% 2 
 

 Planting (kr 2,00 utplanting M95 og M60 + 
plantekjøp + klargjøring og tilrettelegging + 
terrengfrakt over 0,5 km) 

Inntil 70% 1 
 

 Tettere planting (klimatiltak for å øke opptak 
av CO2) 

Inntil 80% 1 
 

 Avstandsregulering/rydding Inntil 70% 1 
 

 Stammekvisting Inntil 70% 2 
 

 Hogst av nyttbart lauv Inntil 
400kr/daa 

1 
 

 Tynning manuelt arbeid Inntil 
400kr/daa 

2 
 

 Tynning maskin/prosessor Inntil 
250kr/daa 

2 
 

 Skjermhogst i plantefelt  Inntil 
400kr/daa 

1 

 Tynning maskin/prosessor med manuell opp 
kvisting i rot (granfelt) 
 

Inntil 350 
kr/daa 

2 

5 Skogsveger Nybygging 
 

Inntil 75% 1 

 Ombygging 
 

Inntil 75% 1 

Traktorveger Nybygging 
 

Inntil 70 
% 

2 

 Ombygging 
 

Inntil 70 
% 

2 

6 Miljøtiltak Merkostnader ved skjøtselstiltak for å ivareta 
miljøverdier 
 

Inntil 70 
% 

3 

 Avstå fra hogst for å ivareta miljøverdier (10 
års avtaler) 
 

Inntil 300 
kr/daa 

3 

 Dekking av merkostnader ved spesielle 
miljøhensyn 
 

Inntil 75 
kr/m3 

3 

7 Taubane, hest 
o.a 

Utdrift av skogsvirke med taubane, hest o.a. 
 

Inntil 50 
kr/m3 

2 

 Lang terrengtransport (< 2 km) og bratt terreng 
(<75 m) 
 

Inntil 30 
kr/fm3 

2 

 Vekslende driftssystem 
 

Inntil 60 
kr/fm3 

2 
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8 Andre tiltak Utviklingstiltak/prosjekt rettet mot skog 
 

Inntil 80% 2 

 Utviklingstiltak/prosjekter rettet mot skog, 
planteforedling, trelast mv. samt skogrelaterte 
prosjekter gjennom spleiselag. 

Inntil 80% 2 

9 
Opprydningshogst 
etter stormfelling 
 

Vanskelighetstilskott for opprydding av 
bartrevirke etter stormfelling 

20 kr/fm3 1 

 
 

Tilskudd beregnes av totalkostnad uten mva. For skogeiere som ikke er mva –registrerte gis 
det også tilskudd til mva for tiltak etter kap 4, 6 og 8. 
 
15 Prioriteringer 
Kommunen har myndighet til å prioritere/vurdere tiltak ut fra størrelsen på årlig tildeling av 
virkemidler i henhold til prioriteringsliste. Ved prioritering mellom ulike områder og tiltak, 
legges skogfaglige vurderinger om forventa verdiøkning av tiltaket til grunn. Prosjekter med 
størst næringspotensialet prioriteres. Det skal også tas hensyn til om tiltaket har positiv 
betydning for andre interesser som friluftsliv, beite og kulturlandskap. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2018/71 -6 

Arkiv: 19/26 

Saksbehandler:  John Johansen 

Dato:                 08.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/20 Formannskap -  Næringssaker 13.02.2020 

 

Kjøp av kommunal næringstomt i Birtavarre 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1 Kåfjord kommune selger næringstomt på inntil 1518m2 av gnr 19, bnr 26, til Torleif 

Larsen Eiendom AS, for oppføring av NVE stasjon. 
2 Kjøpesummen settes til 60.720,-kr. inkludert oppmåling av tomt. Dokumentavgift til 

staten (2,5% av kjøpesum), og tinglysing av skjøte (kr. 525,-), betales av kjøper.  
3 Tomta måles opp og overdras så snart kjøpesum er betalt. 
4 Dersom kjøpesum ikke er betalt innen 3 måneder fra dette vedtaks dato, faller tildelingen 

automatisk bort.  
5 Dersom tomta ikke er bebygd i henhold til omsøkt bruk inne 3 år fra eiendommen er 

overdratt, forbeholder kommunen seg rett til å kunne kjøpe eiendommen tilbake for 
samme sum den ble solgt for.  

 
 
 
 
 

Saksopplysninger/vurdering: 
I epost av 6.1.2020 ber Torleif Larsen om å få kjøpe tomt av gnr 19, bnr 26. Larsen viser til 
opsjon som ble gitt 09.03.18 i sak 2018/71-3, på kjøp av tomta. Saken ble behandlet av 
formannskapet i f-sak 15/18. Larsen opplyser at tomta skal brukes til nye NVE stasjonen i 
Birtavarre. I dag ligger NVE stasjonen for fjellskred på Løkvoll, men de har behov for nye 
lokaler. 
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Omsøkt areal ligger inntil gnr 19, 
bnr 183 som Torleif Larsen 
Eiendom AS kjøpte fra kommunen 
sommeren 2017. På flyfoto til 
høyre vises det nå omsøkte arealet 
markert med rødt. Arealet er ikke 
oppmålt, men det vurderes å kunne 
fradele inntil 1518m2. 
I telefonsamtale med Larsen 7.1.20, 
bekrefter han at det er behov for det 
omsøkte arealet som tilleggsareal til 
gnr 19, bnr 183 i forbindelse med 
bygging av ny NVE stasjon. Larsen 
presiserer også at det er Torleif 
Larsen Eiendom AS som er søker. 
I forbindelsen med opsjonen på 
kjøp av nå omsøkt areal, ble det i f-
sak 15/18 gjort følgende vedtak: 
 
1 Kåfjord kommune gir opsjon på kjøp av næringstomt på inntil 1518m2 av gnr 19, bnr 26, til 

Torleif Larsen Eiendom AS.  
2 Kjøpesummen er for tiden 40,- kr/m2 inkludert oppmåling av tomt. Dokumentavgift til 

staten, og tinglysing av skjøte betales av kjøper.  
3 Dersom kjøp ikke er realisert innen ett år fra dette vedtaks dato, eller kjøper ikke skriftlig har 

bedt om forlenget opsjon, faller tildelingen automatisk bort.  
4 Dersom tomta ikke er bebygd inne 3 år fra eiendommen er overdratt, forbeholder kommunen 

seg rett til å kunne kjøpe tilbake eiendommen for samme pris som den ble solgt for.  
 
Opsjon jf. vedtak i f-sak 15/18 falt automatisk bort etter 9.03.2019. Det foreligger derfor ingen 
gjeldende opsjon på kjøp av arealet. 
 
Siden ingen andre har opsjon, eller har vist interesse for det aktuelle arealet, er det ikke noe 
hinder for at søknaden kan behandles. 
 
Da Torleif Larsen Eiendom AS kjøpte gnr 19, bnr 183, var planen å benytte tomta til turist-
/reiselivsformål. Dette er nå endret, slik at nevnte tomt, sammen med den nå omsøkte parsellen 
vil bli benyttet til å bygge ny stasjon for NVE fjellskred. 
 
Reguleringsforhold: 
Arealet til gnr 19, bnr 183, og det nå omsøkte arealet ligger i K1 området av reguleringsplan for 
Birtavarre. I vest grenser tomtene til K2 området i reguleringsplanen. 
Reguleringsbestemmelsene for K1 området sier følgende: 

3. KOMBINERTE FORMÅL (K) 
3.1. Kombinert forretning/kontor 

a) På område K1 kan det oppføres bygninger for forretninger, salgssteder og 
servicetjenester, på inntil to etasjer. Det tillates ikke lett industri. Kontorarealer kan 
tillates dersom det er i tilknytning til eller om et supplement til salgs- eller 
servicesteder. Maks BRA for hver tomt er 1000 m2. Arealer for beboelse kan 
etableres i tilknytning til annen næringsdrift. Selvstendige boenheter tillates ikke. Eier 
kan velge hvilke kombinasjoner av funksjoner som skal etableres innenfor de som er 
opplistet, og hvilken %-grad av hver funksjon. 
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b) Bygningene skal ha saltak, pulttak eller kombinasjon av disse. Takvinkel skal ikke 
være under 21 grader. 

 
c) Som fasademateriale tillates tre, og stein/mur/betong. Det tillates ikke fasadekledning av 

rundtømmer, villmarkpanel eller tilsvarende kledning. 
 

d) Det skal for hver forretning avsettes plass for tilstrekkelig med parkeringsplasser for 
ansatte og besøkende, inkludert minst en særskilt merket parkeringsplass for 
handikappede, nær hovedinngang. Parkeringsarealer skal vises på situasjonsplan 
ved byggesøknad, og skal opparbeides samtidig med ferdigstilling av bygg. 

 
Slik NVE stasjonen fungerer i dag, hvor formålet er å overvåke fjell for mulig fjellskred, kan 
dette vurderes å være en servicetjeneste ovenfor kommunen og innbyggerne. Servicetjenester er 
i samsvar med bestemmelsene i plan. Ved en slik tolkning av bestemmelsene vil også 
kontorareal være tillatt og også areal for beboelse tilknyttet drifta av stasjonen. 
 
Jf. k-sak 6/10 selges kommunalt eid næringsareal som dette for 40,-kr/m2. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/103 -2 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 03.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/20 Formannskap -  Næringssaker 13.02.2020 

 

Svar - Søknad om støtte til etablering av næringsbygg 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet  
Vedtatt i kommunestyret 24. April 2017 sak 22/2017 
Vedlegg 
1 Soknad-2020-0002 
2 Fasadetegning garasjebygg 
3 Revidert innredningsplan kontor-garasje 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Søknaden innvilges med et rentefritt lån på inntil kr. 150.000, eller maksimalt 20% av 
kostnadene for tiltaket.  

2. Lånet administreres av Lindorff og gis en nedbetalingstid på 5 år. Det må stilles garanti 
for lånet med pant i eiendom. Omkostninger dekkes av lånetaker. 

3. Støtte eller lån til bygninger og øvrig eiendom kan kun utbetales etter at eiendom er 
regulert til det formålet søknaden gjelder og at øvrige tillatelser er gitt.  

4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis 
en slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne 
datoen vil tilbudet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

5. Lånet bevilges fra kommunalt næringsfond, kontostreng for lånedelen 15200.415.325  
6. Lånet gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 

næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Manndalen maskin har de senere årene utvidet sin virksomhet gradvis, og har i dag om lag 17 
lokale arbeidsplasser med potensiale for videre vekst. I søknaden skriver de at de er avhengig av 
nye lokaler for å fortsette veksten og utviklingen av selskapet. De ønsker derfor å etablere egne 
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lokaler på industriområdet i Manndalen. Lokalet vil være et garasjebygg med tilhørende 
personalavdeling. I Personalavdelingen planlegges det kontorlokaler, spiserom, møterom, 
garderober mm. De mener dette vil gi et løft for sine ansatte og gi bedriften et mer egnet 
kundemottak. 
 
Virksomheten er eiet lokalt og drives ifølge offentlige regnskapsopplysninger med gode 
marginer, og har gjort det over flere år. Selskapet har bygget seg opp godt de siste årene og har 
ikke utbetalt utbytte til eierne siden etableringen i 2012. 
 
 
Kostnadsplan 

 

01. Kjøp av eiendom og prosjektering 520 000 
02. Grunnarbeid og betong 1 450 000 
03.Bygning 3 350 000 
04. Innventar/møblering 200 000 
Sum kostnad 5 520 000 
Finansieringsplan 

 

01.Tilskudd fra næringsfondet 150 000 
02.Lån i bank 0 
03.Egenkapital 3 720 000 
04.Eget arbeid (grunnarbeid) 450 000 
05. Søkt tilskudd tilskudd Sametinget 500 000 
06. Søkt tilskudd Innovasjon Norge 700 000 
Sum finansiering 5 520 000 

 

Vurdering: 
Det er svært gledelig at Manndalen maskin vil etablere næringsbygg på Løkvoll for sin 
virksomhet. Virksomheten ser ut til å ha gjort det godt over mange år og det er et håp at dette 
forsetter inn i fremtiden. Arbeidsplassene er viktig for Kåfjordsamfunnet og etablering av et 
bygg vil sannsynligvis bidra til å sikre driften ytterligere. 
 
I retningslinjene for næringsfondet kan vi lese: 
 
9.3 Næringsfondet skal først og fremst være et toppfinansieringsorgan. Dette betyr at andre 
finansieringsinstitusjoner også skal søkes samtidig med næringsfondet der det er relevant. Dette 
skal framgå i foreliggende finansieringsplan. Sametinget, banker og Innovasjon Norge kan 
nevnes som eksempler på finansieringskilder(...) 
 
Og videre i 9.6: Støtte skal fortrinnsvis ytes i form av lån(...) 
 
Pga. den begrensende rammen for utbetalinger fra næringsfondet vedtatt av kommunestyret 
19.12.2019 (totalt kr. 474.000 for 2020, en reduksjon på kr. 100.000 fra 2019) kan 
kommunesjefen dessverre ikke innstille på tilskudd- men lån til dette tiltaket. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad om støtte til etablering av næringsbygg

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Manndalen maskin AS 

Kontaktperson:
Jarle Pedersen

Adresse:
Greneveien 12

Postnr.:
9144

Poststed:
SAMUELSBERG

Mobil:
91329072

Telefon:
-

Telefon arbeid:
91329072

E-post:
post@manndalenmaskin.no

Bankkonto:
15032615527

Organisasjonsnummer: 
897935082

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Maskinentreprenør

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Manndalen maskin har de senere årene vokst. Vi har i dag om lag 17 lokale arbeidsplasser og har potensiale til 

videre vekst. For fortsatt vekst og utvikling er vi avhengig av nye lokaler. Vi ønsker derfor å etablere egne 

lokaler på industriområdet i Manndalen. Lokalet vil være et garagebygg med tilhørende personalavdeling. i 

Personalavdelingen vil det være kontorlokaler, spiserom, møterom, garderober mm. Dette vil gi et løft for våre 

ansatte og gi bedriften et mer egnet kundemottak.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Jarle Pedersen (35%)

Inger-Lise Pedersen (35%)
Lisa M. P. Solbakken (15%)
Kristoffer Pedersen (15%)
Daglig leder: Jarle Pedersen.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01. Kjøp av eiendom og prosjektering   520 000
02. Grunnarbeid og betong  1 450 000
03.Bygning  3 350 000
04. Innventar/møblering   200 000

Sum kostnad 5 520 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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01.Tilskudd fra næringsfondet   150 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital  3 720 000
04.Eget arbeid (grunnarbeid)   450 000
05. Søkt tilskudd tilskudd Sametinget   500 000
06. Søkt tilskudd innovasjon norge   700 000

Sum finansiering 5 520 000

Tilskudd fra andre
Vi har søkt innovasjon Norge og Sametinget om tilskudd til etableringen. Det foreligger ingen svar fra disse 

aktørene.

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Ja
Vi har søkt innovasjon Norge og Sametinget om tilskudd til etableringen. Det foreligger ingen svar fra disse 

aktørene.

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Spesifisert kostnadsoverslag:

Prosjektering 150 000,-
Oppsett av stålbygg 2 100 000,-

Betongarbeid: 1 000 000,-
Innredning av bygg 500 000,-
El. og rør 500 000,-

Grunnarbeid (egeninnsats) 450 000,-
Kjøp av eiendom 370 000,-

Ventilasjon 250 000,-
Møbler/ inventar 200 000,-

Geografi
1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Fasadetegning garasjebygg.pdf   875 679 27.01.2020
Manndalen Maskin AS - Samuelsberg - Se Regnskap, Roller
og mer.pdf

  819 780 27.01.2020

Revidert innredningsplan kontor-garasje.pdf  1 106 548 27.01.2020
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Prosjekt nr: Dato:
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Målestokk: Format:

Tegnet: Kontrollert:

Tiltakshaver:

Rev.

Prosjekt:

A1
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Author Checker

Som vistxxx xx
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Gnr xxx /  Bnr xxx

fasader
Eks: Dyrefjøs

Manndalen Maskin

Eier

 Rev Endring Utført Kontr. Dato

1 : 100
Nord

2

1 : 100
Sør

3

1 : 100
Vest

4

1 : 100
Øst
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2018/161 -13 

Arkiv: K22 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 29.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Formannskap -  Næringssaker 13.02.2020 

 

Finansiering av hovedprosjekt - Bærekraftig besøksforvaltning 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
Vedlegg 
1 TILSAGN OM TILSKUDD OVER 551.61 - NÆRINGSRETTEDE 

UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKTET NORD-TROMS, ATTRAKTIV INN I 
EVIGHETEN - HOVEDPROSJEKT  V /KÅFJORD KOMMUNE 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Det settes av kr. 210.000 for 2019 og 2020 og kr. 300.000 for 2021 til å gjennomføre tiltakene i 
prosjektet.  
Midlene tas fra en av- eller en kombinasjon av de følgende stedene:  

a) Næringsfondet ansvar 416 
b) Formannskapets reserve 
c) Midlene for 2021 settes av i egen post ved budsjettering for 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
 
Høsten 2019 ble det sent inn en søknad om midler til et hovedprosjekt fra Troms 
fylkeskommune. 551.61 – næringsrettede utviklingsmidler til prosjektet Nord-Troms, attraktiv 
inn i evigheten. Søknaden ble innvilget (tilsagnsbrev vedlagt). Søknaden var ett av resultatene 
av forprosjektet med samme navn som ble avsluttet i desember 2019.  
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Bærekraftig besøksforvaltning har som mål at kommuner, reiselivsnæring og andre aktører skal 
samarbeide for å finne praktiske løsninger for hva som må til for å ha en god besøksforvaltning. 
Besøksforvaltningen inkluderer lokalbefolkningens bruk av naturen. For Kåfjord kommune kan 
dette optimalt kun utformes på premissene til lokalsamfunnet, hensyntatt lokalbefolkning og 
grunneiere, men også avstemt med behovene til næringsaktørene og kundene. Områdene i 
Kåfjorddalen og Spåkenesområdet er sammensatt med mange eiere og brukere med ulike 
interesser.  

1. Dette gjelder forhold knyttet slitasje, bredere stier, økt erosjon, nedtråkking av 
kulturminner som tufter og gravplasser samt forringelse av historien fra koppergruvene i 
Kåfjord.  

2. Forstyrrelsen av dyrelivet - ikke minst reindriftsnæringen  
3. Opphoping av mennesker enkelte steder samt forhold rundt parkering og toalett  
4. Endret bruksmønster i lokalbefolkningen etter påvirkning fra turismene  
5. Risiko – Erfaringer og kompetanse herunder skredfare  
6. Nye brukergruppers holdninger til friluftsliv  

 
Aktiviteter i prosjektet er: 
 

Kostnader 2019 2020 2021 Godkjent Omsøkt 
a Trapp og steinlegging, 
Gorsabrua 

   50 000     150 000      200 000  400 000      400 000  

b Utbedre veibane til 
Ankerlia 

 
   150 000         50 000  200 000      200 000  

c 3 toalettløsninger 
 

   150 000      150 000  300 000      300 000  
d Bærekraftig 
transportløsning fra 
Ankerlia 

   20 000        80 000      100 000    200 000      200 000  

e Utrede besøkssenter/ 
vitensenter Ankerlia 

 
   100 000      100 000  200 000      200 000  

f Utrede tidligere sykehjem 
til overnatting /opplevelser 

 
      75 000         25 000  100 000      100 000  

g Utrede forsterket 
opplevelser i Kåfjorddalen 

  
       75 000  75 000         75 000  

h Etablere en lovlig 
betalingsløsning for 
Kåfjord 

 
   100 000      150 000  250 000      250 000  

i Prosjektledelse (24 mnd.)    20 000        50 000         50 000  120 000      120 000  
j Reiser 

 
      25 000         25 000  50 000         50 000  

k Møter, inkl. et nasjonalt 
seminar i Kåfjord 

 
      25 000         75 000  100 000      100 000  

l Uforutsette kostander    10 000        45 000         45 000  100 000      100 000  
SUM  100 000     950 000   1 045 000  2 095 000   2 095 000        

Finansiering       2019          2020           2021   Godkjent   Omsøkt  
Kåfjord kommune    10 000     200 000      300 000  510 000      510 000  
Kåfjord kommune 
egeninnsats 

   40 000     275 000      245 000  560 000      560 000  

Troms Fylkeskommune    50 000     475 000      500 000  1 025 000   1 025 000  
SUM  100 000     950 000   1 045 000  2 095 000   2 095 000  
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Vurdering: 
Tiltakene er viktig for å gjøre Kåfjord varig attraktiv. Om ingenting gjøres vil det likevel 
komme flere besøkende til Kåfjorddalen og Spåkenes enn områdene er i stand til å takle. 
Utviklingstrekkene er tydelige. Tellere på stien viste at i 2019 kom det over 7500 besøkende til 
Gorsabrua, noe som er en økning på 50% siden 2018. 
 
Bærekraft i denne sammenhengen gjelder også økonomisk bærekraft.  
 
Ved få til betalingsløsninger for bruk av veier og infrastruktur er samfunnet bedre rustet til å 
legge til rette for en bruk som ikke går ut over natur, kultur og næringsliv som ikke er direkte 
relatert til turisme.  
 
Om en lykkes med å få etablert aktivitet i det nedlagte helsesenteret vil det kunne komme 
viktige bidrag til Kåfjord med arbeidsplasser, aktivitet og positive besøksopplevelser. 
 
Å få på plass en transportløsning opp Kåfjorddalen vil besøkende kunne ha en mer 
bekymringsfri reise opp til foten av Halti eller til fiskeplasser eller andre naturopplevelser i 
dalen eller på fjellet. For en etablerer vil transportløsningen kunne bidra til god inntjening i 
sommerhalvåret. 
 
Midler til skilting av stier og veier vil kunne føre til at en bidrar til å styre besøkende og 
lokalbefolkning på de stiene og til de stedene som er mist skadelig for kultur og natur. Det er 
ikke nødvendigvis en sikker måte å gjøre dette på, og allemannsretten gir publikum rett til å gå 
og sykle nesten hvor de vil. Skilting og informasjon er kanskje den beste måten å bidra til 
bærekraftig bruk av naturen og infrastrukturen.  
 
Toalettløsningene i Kåfjorddalen er ikke optimale. Toalettet som nå er plassert ved Gorsabrua er 
vanskelig å få tømt og rengjort både pga hvordan der er konstruert og plassert.  Rengjøring på en 
god måte fordrer godt materialvalg og gunstig plassering. Dette er også et problem i Ankerlia 
hvor materialvalget gjør renhold på en god måte vanskelig. Erfaringer er gjort. Noe må gjøres.  
Dette er det viktig å få på plass nå.  
 
Mye er gjort allerede, både av frivillige og det offentlige. Dette prosjektet gir Kåfjordsamfunnet 
en mulighet til å ta ytterligere grep for å legge til rette for en mer fremtidsrettet innsats for å ta 
vare på eget område i møtet med besøkende utenfra. 
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Næringsetaten 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 
 
Kåfjord Kommune Utvikling  
Postboks 74 
 
9148  OLDERDALEN 
 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
19/6245-4 Gjermund Evanger 243 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
69970/19 77 78 81 81   12.12.2019 
 
 
TILSAGN OM TILSKUDD OVER 551.61 - NÆRINGSRETTEDE 
UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKTET NORD-TROMS, ATTRAKTIV INN I 
EVIGHETEN - HOVEDPROSJEKT V /KÅFJORD KOMMUNE 
 

Tilsagnsnummer: 2019-000166 
Prosjekteier: Kåfjord kommune 
Kontaktperson: Jens Kristian Nilsen 
Prosjektperiode: 16.12.2019 - 15.12.2021 
Tilskuddsbeløp: Inntil kr 1 025 000 - 48,9% av godkjente 

totalkostnader på kr 2 095 000. 
Hovedmål prosjekt:  
  

Bærekraftig besøksforvaltning har som mål at 
kommuner, reiselivsnæring og andre aktører skal 
samarbeide for å finne praktiske løsninger for hva 
som må til for å ha en god besøksforvaltning. 
Besøksforvaltningen inkluderer 
lokalbefolkningens bruk av naturen. For Kåfjord 
kommune kan dette optimalt kun utformes på 
premissene til lokalsamfunnet, hensyntatt 
lokalbefolkning og grunneiere, men også avstemt 
med behovene til næringsaktørene og kundene. 
Områdene i Kåfjorddalen og Spåkenesområdet er 
sammensatt med mange eiere og brukere med 
ulike interesser. 
1.    Dette gjelder forhold knyttet slitasje, bredere 
stier, økt erosjon, nedtråkking av kulturminner 
som tufter og gravplasser samt forringelse av 
historien fra koppergruvene i Kåfjord. 
2.    Forstyrrelsen av dyrelivet ikke minst reindrift 
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næringen 
3.    Opphoping av mennesker enkelte steder 
samt forhold rundt parkering og toalett 
4.    Endret bruksmønster i lokalbefolkningen etter 
påvirkning fra turismene 
5.    Risiko – Erfaringer og kompetanse herunder 
skredfare 

6.    Nye brukergruppers holdninger til friluftsliv 
 
Det vises til søknad av 20.09.2019. Fylkesrådet vedtok den 11.12.2019 følgende: 

Vedtak:  
1.    Fylkesrådet har behandlet søknaden fra Kåfjord kommune, datert 20.09.2019 
om støtte til prosjektet «Nord-Troms, attraktiv inn i evigheten - Hovedprosjekt». 
 
2.     Fylkesrådet innvilger inntil kr 1 025 000 til Kåfjord kommune til prosjektet. 
Tilskuddet utgjør 48,9% av totale godkjente prosjektkostnader. 
 
3.    Tilsagnet innvilges over budsjettrammen 551.61 - Næringsrettede 
utviklingsmidler, og budsjettposten Bærekraftig besøksforvaltning 2019. 
 
4.    Særvilkår:  

a)    Det legges til grunn for Troms fylkeskommunes tilsagn om tilskudd til 
prosjektet, at Kåfjord kommune er eier og holdes ansvarlig for drift og 
vedlikehold av den infrastrukturen som etableres som følge av prosjektet.  
 
b)    Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før igangsettelse, i tråd med 
omsøkte finansieringsplan og Troms fylkeskommunes vilkår for tilsagn. 

 
Forutsetninger for tilsagnet  
Tilsagnet gis under forutsetning av at prosjektet gjennomføres i tråd med: 
Vedlegg 1: Prosjektsammendrag 
Vedlegg 2: Vilkår for tilsagn 
Vedlegg 3: Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn.  
 
Prosjekteier må signere og returnere vedlegg 3 innen tre uker etter mottatt 
tilsagnsbrev.  
 
Brudd på vilkår kan føre til redusert tilsagn eller at hele tilbudet om finansiering faller 
bort.  
 
Ved behov for endringer i forhold til prosjektplanene skal prosjekteier søke Troms 
fylkeskommune skriftlig om å få gjøre endringer. Endringer må ikke igangsettes før 
Troms fylkeskommune har godkjent omsøkte endringer. Troms fylkeskommune kan 
etter søknad forlenge tilsagnets gyldighet med inntil ett år. Dette tilsagnet er gyldig til 
15.05.2022 
 
 
Ved omtale av prosjektet skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet 
prosjektet. Grafisk datafil med logo finnes på http://tromsfylke.no/presse/.  
 
Det vises til vedlegg 2: Vilkår for tilsagn for detaljer rundt utbetaling og rapportering.  
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Henvendelser  
angående tilskuddet rettes til seniorrådgiver Gjermund Evanger i næringsetaten.  
Telefon: 77788181, e-post: gjermund.evanger@tromsfylke.no.  
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
 
 
Anne Hjortdahl   Gjermund Evanger 
ass. næringssjef seniorrådgiver 
    
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur  
 
  
 
 
 
 
 

./.    Vedlegg:   
1. Prosjektsammendrag  
2. Vilkår for tilsagn 
3. «Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn», returneres underskrevet til 

næringsetaten innen 3 uker.  
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Vedlegg 1  
PROSJEKTSAMMENDRAG  

 
 

Tilsagnsnummer: 2019-000166 
Prosjekteier: Kåfjord kommune 
Kontaktperson: Jens Kristian Nilsen 
Prosjektperiode: 16.12.2019 - 15.12.2021 
Tilskuddsbeløp: Inntil kr 1 025 000 - 48,9% av godkjente 

totalkostnader på kr 2 095 000. 
Hovedmål prosjekt:  
  

Bærekraftig besøksforvaltning har som mål at 
kommuner, reiselivsnæring og andre aktører skal 
samarbeide for å finne praktiske løsninger for hva 
som må til for å ha en god besøksforvaltning. 
Besøksforvaltningen inkluderer 
lokalbefolkningens bruk av naturen. For Kåfjord 
kommune kan dette optimalt kun utformes på 
premissene til lokalsamfunnet, hensyntatt 
lokalbefolkning og grunneiere, men også avstemt 
med behovene til næringsaktørene og kundene. 
Områdene i Kåfjorddalen og Spåkenesområdet er 
sammensatt med mange eiere og brukere med 
ulike interesser. 
1.    Dette gjelder forhold knyttet slitasje, bredere 
stier, økt erosjon, nedtråkking av kulturminner 
som tufter og gravplasser samt forringelse av 
historien fra koppergruvene i Kåfjord. 
2.    Forstyrrelsen av dyrelivet ikke minst reindrift 
næringen 
3.    Opphoping av mennesker enkelte steder 
samt forhold rundt parkering og toalett 
4.    Endret bruksmønster i lokalbefolkningen etter 
påvirkning fra turismene 
5.    Risiko – Erfaringer og kompetanse herunder 
skredfare 

6.    Nye brukergruppers holdninger til friluftsliv 

 

Aktiviteter:  
- Trapp og steinlegging, Gorsabrua. Nødvendig tiltak for økt sikkerhet og forebygging 
av ulykker. 
- Utrede med eiere og sentrale interessenter og drøfting av kvalitetsheving av 
veibanen for å reduserer årlige vedlikeholdskostnader 
- Utrede en drifts og en betalingsløsning samt etablere toalettløsninger ved 
parkeringsplass Ankerlia, festningen på Spåkenes og ved parkering Gorsabrua 
- Utrede og etablere en bærekraftig transportløsning opp Kåfjorddalen fra 
parkeringsplassen ved Ankerlia 
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- Utrede og planlegge et besøkssenter/vitensenter i Ankerlia med lokalhistorie fra 
Kåfjord og spesielt Kåfjorddalen  
- Utrede muligheten for etablering av kommersiell overnatting i nærheten av 
Kåfjorddalen 
- Utrede etablering av forsterkede opplevelses elementer i dramatiske 
naturomgivelser i Kåfjorddalen 
- Lyssetting, sang, musikk teater etc 
Utrede og etablere en lovlig betalingsløsning for besøkende i Kåfjorddalen og i 
Djupvik.  
 
Målgrupper 
Lokalbefolkning - representert ved Nord-Troms friluftsråd, KNIK og idrettslagene 
Turistnæringen - representert ved Visit Lyngenfjord 
Besøkende fra andre steder. Disse er de som er vanskelige å nå for prosjektet, men 
deres aktiviteter blir analysert gjennom statistikk og besøksundersøkelser. 
 
Resultater og effekter 
Effekten av prosjektet skal være at det blir opprettet infrastruktur og virksomhet som 
bidrar til en varig og bærekraftig bruk av naturen i vårt område. Effekten vil kunne 
måles ved en økning i antall besøkende, økning i de eksiterende virksomhetenes 
aktivitet, opprettelsen av ny virksomhet og en varig tilstrømning av besøkende som 
har gode opplevelser uten store negative konsekvenser for lokal befolkning og lokalt 
næringsliv. Kort sagt er den ønskede effekten en varig økt attraktivitet for området. 
 
Prosjektkostnader og finansieringsplan/Budsjett 
Kostnader 2019 2020 2021 Godkjent 

sum 
Omsøkt 

sum a Trapp og steinlegging, 
Gorsabrua 

  50 
000 

  150 000   200 000   400 000 400 000 

b Utbedre veibane til Ankerlia    150 000   50 000   200 000 200 000 
c 3 toalettløsninger    150 000   150 000   300 000 300 000 
d Bærekraftig transportløsning 
fra Ankerlia 

  20 
000 

  80 000   100 000   200 000 200 000 

e Utrede 
besøkssenter/vitensenter 
Ankerlia 

   100 000   100 000   200 000 200 000 

f Utrede tidligere sykehjem til 
overnatting/opplevelser 

   75 000   25 000   100 000 100 000 

g Utrede forsterket opplevelser 
i Kåfjorddalen 

    75 000   75 000 75 000 

h Etablere en lovlig 
betalingsløsning for Kåfjord 

   100 000   150 000   250 000 250 000 

i Prosjektledelse (24 mnd.)   20 
000 

  50 000   50 000   120 000 120 000 

j Reiser    25 000   25 000   50 000 50 000 
k Møter, inkl. et nasjonalt 
seminar i Kåfjord 

   25 000   75 000   100 000 100 000 

l Uforutsette kostander   10 
000 

  45 000   45 000   100 000 100 000 

SUM 100 
000 

950 000 1 045 
000 

2 095 000 2 095 000 

      
Finansiering 2019 2020 2021 Godkjent 

sum 
Omsøkt 

sum Kåfjord kommune   10   200 000   300 000   510 000 510 000 
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000 
Kåfjord kommune egeninnsats   40 

000 
  275 000   245 000   560 000 560 000 

Troms Fylkeskommune   50 
000 

  475 000   500 000  1 025 000 1 025 000 

SUM 100 
000 

950 000 1 045 
000 

2 095 000 2 095 000 

 
Sum 2 095 000 

 Fylkeskommunens støtteandel 48,9 % 
 
Vedlegg 2 
VILKÅR FOR TILSAGN  
 
Særvilkår: 
a)    Det legges til grunn for Troms fylkeskommunes tilsagn om tilskudd til prosjektet, 
at Kåfjord kommune er eier og holdes ansvarlig for drift og vedlikehold av den 
infrastrukturen som etableres som følge av prosjektet.  
 
b)    Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert før igangsettelse, i tråd med 
omsøkte finansieringsplan og Troms fylkeskommunes vilkår for tilsagn. 
 
Generelle vilkår 
1. Prosjekteier må bekrefte at vilkår er forstått og akseptert gjennom å sende inn 

vedlagte akseptskjema innen tre uker.  
2. Prosjektet må gjennomføres i tråd med godkjente prosjektplaner i tilsagnsbrev 

med tilhørende vedlegg.  
3. Det skal føres eget regnskap for prosjektet og regnskapet skal være satt opp slik 

at det kan sammenlignes med budsjettpostene i godkjente 
prosjektplaner. Godkjent egeninnsats skal dokumenteres med timelister.   

4. Prosjekteier må søke dersom det ønskes å gjøre prosjektendringer i forhold til 
godkjente prosjektplaner. Endringer skal ikke iverksettes før Troms 
fylkeskommune har samtykket skriftlig.  

5. Ved omtale av prosjektet skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har 
støttet prosjektet.  

6. Tilbud om finansiering trekkes tilbake dersom anmodning om sluttutbetaling ikke 
er mottatt innen 15.05.2022. Troms fylkeskommune kan etter søknad forlenge 
tilsagnets gyldighet med inntil 1 år.   

7. Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune, Riksrevisjonen og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å iverksette kontroll med at 
midlene nyttes etter forutsetningen, jfr. forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler § 7 og Stortingets bevilgningsreglement § 10.  

8. Tilskuddet forvaltes gjennom regionalforvaltning.no (RF).  
  

Rapportering 
9. Jfr. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler skal tilskuddsmottaker 

rapportere i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske 
forvaltningsportal, regionalforvaltning.no (RF). Forvalteren kan fastsette ytterligere 
krav til oppfølging og rapportering i tilskuddsvedtaket.  

 
Utbetaling 
10. Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Utbetaling beregnes på 

bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Det kan 
søkes om delutbetaling på inntil 75 prosent av tilskuddsbeløpet. Minst 25 prosent 
av tilskuddsmidlene skal holdes tilbake til tiltaket er avsluttet og forvalteren har 
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mottatt sluttrapport. Alle utbetalingsanmodninger skal inneholde skriftlig rapport 
og regnskap som registreres i RF.   

11. For tilskudd over 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker sende inn revidert 
prosjektregnskap ved anmodning om sluttutbetaling. Regnskapet skal være 
bekreftet av revisor, unntatt fra dette er:  
a. Ikke revisjonspliktige tilskuddsmottakere kan få regnskapet bekreftet av 

autorisert regnskapsfører.  
b. Institusjoner underlagt Riksrevisjon er unntatt revisjonsplikt.  

 
Regnskapsattestasjon skal inneholde følgende kontrollhandlinger:  
a. Kontroll av at det er ført timer for egeninnsats i prosjektet, og at oppgitte 

kostnader tilhører prosjektet.  
b. Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet, 

totalbeløp oppgis.  
c. Eventuelle avvik fra budsjetterte hovedposter godkjent av Troms 

fylkeskommune skal kommenteres.  
 

Reduksjon av tilskudd og krav om tilbakebetaling av midler:  
12. Tilskuddet kan reduseres eller kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, ved brudd 

på tilskuddsvilkår pkt. 1 – 9, eller om tilskuddsmottaker ikke rapporterer i henhold 
til andre særvilkår som fremgår av tilskuddsbrevet.   

  
Jfr. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, § 8, kan følgende 
forhold medføre reduksjon av tilskudd eller krav om tilbakebetaling:  
a. tilskuddsmottakere har påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke, før 

tilskuddet ble innvilget 
b. tilskuddsmottakeren har bygget på uriktige, misvisende eller mangelfulle 

opplysninger fra søkeren 
c. tilskuddet ikke er brukt i samsvar med kravene i forskriften og 

tilskuddsvedtaket, og forvalter ikke har godtatt endringene 
d. tiltaket gjennomføres til en lavere kostnad enn forutsatt ved tildelingen 
e. tilskuddsmottaker unnlater å levere pliktig rapportering.  
 
Tilskuddsmottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale 
tilbake tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil 
grunnlag. Mislighold av tilbakebetalingskrav medfører innfordring ved inkasso. 

  
Klageadgang  
13. Søker har i henhold til Forvaltningslovens § 28. anledning til å påklage vedtak om 

tildeling av tilskudd. Klagefrist er innen 3 uker fra søker er gjort kjent med 
vedtaket (§ 29). Nærmere informasjon om klageinstans og rutiner kan fås ved 
henvendelse til vedkommende saksbehandler, Troms fylkeskommune.  
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Vedlegg 3 
BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN 
 

Tilsagnsnummer: 2019-000166 

Prosjektnavn:  
Prosjekteier: 
Organisasjonsnummer:   

Nord-Troms, attraktiv inn i evigheten - Hovedprosjekt 

Kåfjord kommune 
997473248 

Prosjektperiode: 16.12.2019 - 15.12.2021 

Tilskuddsbeløp: Inntil kr 1 025 000 - 48,9% av godkjente totalkostnader på 
kr 2 095 000. 

Arkivsak:  19/6245 

Hovedmål prosjekt:    Bærekraftig besøksforvaltning har som mål at kommuner, 
reiselivsnæring og andre aktører skal samarbeide for å 
finne praktiske løsninger for hva som må til for å ha en god 
besøksforvaltning. Besøksforvaltningen inkluderer 
lokalbefolkningens bruk av naturen. For Kåfjord kommune 
kan dette optimalt kun utformes på premissene til 
lokalsamfunnet, hensyntatt lokalbefolkning og grunneiere, 
men også avstemt med behovene til næringsaktørene og 
kundene. 

Områdene i Kåfjorddalen og Spåkenesområdet er 
sammensatt med mange eiere og brukere med ulike 
interesser. 
1.    Dette gjelder forhold knyttet slitasje, bredere stier, økt 
erosjon, nedtråkking av kulturminner som tufter og 
gravplasser samt forringelse av historien fra koppergruvene 
i Kåfjord. 
2.    Forstyrrelsen av dyrelivet ikke minst reindrift næringen 
3.    Opphoping av mennesker enkelte steder samt forhold 
rundt parkering og toalett 
4.    Endret bruksmønster i lokalbefolkningen etter 
påvirkning fra turismene 
5.    Risiko – Erfaringer og kompetanse herunder skredfare 

6.    Nye brukergruppers holdninger til friluftsliv 
 

Jeg bekrefter på vegne av Kåfjord kommune at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre 
prosjektet i tråd med tilsagnsbrevet med tilhørende vedlegg, og at tilskuddet mottas 
på de vilkår som er satt.  
 
 

 
 

----------------------------------------------- 
Sted og dato 

Signatur 
 
 
 
Signert akseptskjema returneres til Troms fylkeskommune via epost til postmottak@tromsfylke.no eller 
per post til postboks 6600, 9296 Tromsø 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2016/104 -6 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 04.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/20 Formannskap -  Næringssaker 13.02.2020 

 

Forsering av arbeid med næringsplan for Kåfjord kommune 2020-2024 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
Andre del: Plandel 
IV. Kommunal planlegging 
Kapittel 10. Kommunal planstrategi 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Arbeidet med næringsplan for Kåfjord iverksettes umiddelbart. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Arbeidet med planstrategi for Kåfjord kommune har startet opp. Strategien vil etter 
høringsrunder bli vedtatt før sommeren 2020. I Plan- og bygningsloven kapittel 10 kan en lese 
om kommunal planstrategi: 
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden 
 
I forslag til planstrategi for Kåfjord vil det blir foreslått å etablere ny næringsplan. Dette vil bli 
en temaplan som ikke reguleres av Plan- og bygningsloven. 
 
Arbeidet med næringsplan vil involvere innbyggere på flere måter og vil forhåpentligvis kunne 
vedtas før sommeren 2020. 
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Vurdering: 
I kommunestyremøtet den 03.12.2019 ble næringsarbeid diskutert under orienteringssaken Notat 
- Befolknings- og næringsutvikling Kåfjord kommune 2019 
 
Kommunedirektørens oppfatning av diskusjonen er at det er stor vilje til å etablere en 
næringsplan for den aktuelle perioden, og at dette kan vedtas igangsatt før vedtak av 
planstrategi. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/1132 -87 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 08.01.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/20 Formannskap -  Næringssaker 13.02.2020 

 

Revisjon av Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for 
næringsfondet 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 
Vedlegg 
1 Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for næringsfondet vedtatt 2017 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Prinsippene og retningslinjene endres på følgende punkter på følgende punkter (ny tekst uthevet 
her i kursiv): 
 
3. Hvor mye støtte som kan maksimalt gis 

a) Maksimalt tilskudd og lån under alle ordningene endres fra kr. 150.000 til kr. 100.000 
b) Maksimalt ved tildeling av bare lån alle næringer endres fra kr. 200.000 til kr. 150.000 
c) De maksimale summene for etableringstilskudd, utviklingstilskudd og 

kompetansetilskudd holdes uendret. 
 
4. Hva som støttes 
Punkt 4.2 endres fra: 
 
2. Søker bør være bosatt i Kåfjord kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør være 
registrert i kommunen.  
Til: 
2. Søker bør være bosatt i Kåfjord kommune og bedriften som det skal gis støtte til må være 
registrert i kommunen.  
 
Punkt 4.5 endres fra: 
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5. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan 
sannsynliggjøres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i eksisterende virksomheter må effekt 
i form av tilfredsstillende lønnsomhet sannsynliggjøres. 
Til: 
5. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser- eller trygging av 
eksisterende arbeidsplasser kan sannsynliggjøres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i 
eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende lønnsomhet sannsynliggjøres. 
 
5. Hva som ikke støttes 
Punkt 5.3 endres fra: 
 
 
3. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av privat 
virksomhet. Virksomheter eller personer med skatterestanser er ikke støtteberettiget.  
Til. 
3. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av privat 
virksomhet. I enkelte tilfeller kan det gis støtte til ombygging av virksomhetens bygg.  
Virksomheter eller personer med skatterestanser er ikke støtteberettiget.  
 
6. Søknaden 
Punkt 6.2 endres fra: 
 
2. Søkere må beskrive hvordan bedriften skal bli lønnsom. 
Til: 
2. Søkere om etablerer- eller utviklingsstøtte må beskrive hvordan bedriften skal bli lønnsom. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Retningslinjene foreslås endret for å tilpasses endrede rammebetingelser, og for å bøte på et 
regelverk som ikke er tilpasset hensikten på en god nok måte.  
 
Reduserte bevilgninger må følges opp med reduserte summer til støtte for næringslivet. 
Utviklingstilskuddet fra staten via fylket er bevilget og brukt på denne måten siden 2015: 
 
År Bevilgning fra staten Bruk i Kåfjord 
2015 1.000.000 1.485.650 
2016 1.000.000 237.794 
2017    700.000 667.272 
2018    200.000 323.083 
2019    100.000 306.666 
2020 Det forventes ingen bevilgning  

 
 
Det er fremdeles kr. 836.914 i ubrukte midler på Kåfjord kommunes overføringer som er 
oppsamlet i løpet av mange år. Disse midlene må følge statens retningslinjer for bevilgninger og 
kan ikke benyttes til enkeltbedrifter eller tiltak om kun kommer én kommune til gode. 
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Kommunestyret har bevilget kr. 474.000 til ansvar 416 som kan benyttes til støtte til 
enkeltbedrifter, lærlingetilskudd, utviklingsprosjekter i Kåfjord og grendelagene. Dette er en 
reduksjon på kr. 100.000 fra året før.  

Vurdering: 
Støttesummene bør reduseres fordi tilgangen på midler er redusert. Det vurderes som bedre at 
flere søkere får støtte enn at færre får mer.  
 
Det bør også strammes inn ang. hvem som kan få støtte. Støtten bør gå til bedrifter registrert i 
Kåfjord. 
 
Det bør åpnes opp for å gi støtte til eksisterende bedrifter i regelverket, også til bedrifter som 
ikke kan vise til en økning i antall arbeidsplasser, fordi det har vært praksis å støtte dette i en 
periode selv om det ikke har vær spesifisert i retningslinjene. Det samme gjelder støtte til å bygg 
om næringsbygg. Det har vært praktisert uten at det har vært beskrevet i retningslinjene. 
 
Punkt 6.2 foreslås endret fordi søknader kan komme fra virksomheter som allerede er 
lønnsomme, og hensikten med punktet er å ikke støtte oppstart av virksomhet hvor det ikke kan 
vurderes muligheter for lønnsomhet etter oppstart.  
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Kåfjord kommunes retningslinjer for bruk av næringsfond 

KÅFJORD KOMMUNES PRINSIPPER OG  
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV NÆRINGSFONDET 

Vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

1.  Innledning 
Kåfjord kommune skal være et livskraftig og levende lokalsamfunn for alle innbyggere. 
Det skal dermed legges til rette for variert og lønnsomt næringsliv.  

Kommunen ønsker gjennom kommunalt nærings/kraft fond og utviklingsfondet å bidra 
til en positiv og målrettet utvikling av næringslivet i Kåfjord. Fondene vil være med å 
stimulere til fortsatt vekst og utvikling innenfor alle typer næring i Kåfjord. Herunder 
også næring som spesielt framhever og vedlikeholder lokal kultur og tradisjoner. 
Kommunen ønsker også at fondene skal bidra til en positiv utvikling innen miljø og 
klima. 

2.  Former for støtte til etablering og utvikling 
Førstegangsetablerere prioriteres framfor andre. I denne gruppen prioriteres ungdom 
og kvinner foran andre søkere.  

1. Etableringsstipend Det kan ytes støtte/stipend til nyetablering og eierskifte 
med kr. 10.000,-. Stipendet gis på bakgrunn av registrert firma og en kort 
beskrivelse av forretningsideen. Støtten skal nyttes til kjøp av tjenester og eget 
arbeid i forbindelse med etableringen. Eget arbeid føres som utgift med en 
timesats på kr. 400,-. Utgiftene skal dokumenteres, og det skal føres timelister for 
eget arbeid. 

2. Utviklingstilskudd Det kan ytes støtte til personer, enkeltmannsforetak eller 
bedrifter med inntil kr. 50 000,- Midlene skal nyttes målrettet til eksempelvis 
ideutvikling, kompetanseheving, forprosjekt, markedsundersøkelser og 
markedsføring. Utgiftene skal dokumenteres. 

3. Kompetansetilskudd Det kan ytes støtte til kompetanseheving til personer, 
enkeltpersonsforetak eller bedrifter med inntil kr. 30.000,-. Tilskuddet gis i 
forbindelse med næringsetablering eller utvikling i eksisterende næringer. 
Utgiftene skal dokumenteres. 

4. Nydyrkingstilskudd i Landbruket Det kan gis tilskudd til nydyrking av 
landbrukseiendommer, støtten gis med en tilskuddssats på kr. 1.000,- pr dekar. 
Det gis ikke støtte til nydyrking under 5 dekar. Tilskuddet utbetales etter at 
arealet er opparbeidet og godkjent. 
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3.  Hvor mye støtte som kan maksimalt kan gis 
 

Næringer 
Maksimalt tilskudd og 
lån samlet 

Maksimalt ved tildeling 
av bare lån 

Andel Maks. sum Andel Maks. sum 
Fiskeri 20% 150.000,- 30% 200.000,- 
Jord og skogbruk 20% 150.000,- 30% 200.000,- 
Næringskombinasjoner 20% 150.000,- 30% 200.000,- 
Nydyrkingstilskudd, pr. dekar 1.000,- 150.000,-   
Reiseliv 20% 150.000,- 30% 200.000,- 
Annen næring 20% 150.000,- 30% 200.000,- 
Alle næringer 
Etableringsstipend 75% 10.000,-   
Utviklingstilskudd  75% 50.000,-   
Kompetansetilskudd 75% 30.000,-   

 

4.  Hva som støttes 
1. Støtte gis kun til virksomheter med organisasjonsnummer eller til 

enkeltpersoner.  

2. Søker bør være bosatt i Kåfjord kommune og bedriften som det skal gis støtte til 
bør være registrert i kommunen. 

3. Det kan gis støtte til kommunale eller interkommunale næringsrettede 
utviklingsprosjekter. Det legges som en forutsetning at prosjektene skal 
stimulere til vekst og utvikling av næringslivet i Kåfjord.  

4. Det kan gis lån eller tilskudd til private og offentlige fellesforetak. For slike 
fellesforetak/samarbeid stilles det krav til samarbeidskontrakt, regnskap og 
minimum tre medlemmer/bedrifter. De samme deltagerne kan ikke samlet eller 
enkeltvis få, slik støtte på nytt de etterfølgende 5 år. 

5. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan 
sannsynliggjøres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i eksisterende 
virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende lønnsomhet sannsynliggjøres. 

6. Det ytes årlig støtte fra næringsfondet til drift av kommunens bygdelag. Støtten 
er på kroner 10.000 pr år. Støtten utbetales etter anmodning fra bygdelagene. 
Anmodningen skal inneholde budsjettet for inneværende år. Støtte gis kun til 
bygdelag som har registrert organisasjonsnummer. 

5.  Hva som ikke kan støttes 
1. Det gis ikke støtte til utskifting av utstyr, da det normal gjennom avskrivninger 

skal avsettes midler til dette formålt. I hht. omstilling eller utvikling av bedrifter 
kan det i forhold til kriteriene ovenfor åpnes for støtte. 

2. Det gis normalt ikke støtte til tiltak etter at de er gjennomført eller investering 
foretatt, hvis dette ikke er avklart og godkjent med kommunen på forhånd. 
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3. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære 
driftskostnader, aksjekjøp og drift av privat virksomhet. Virksomheter eller 
personer med skatterestanser er ikke støtteberettiget. 

6.  Søknaden 
1. Alle søknader skal sendes inn via søknadsportalen regionalforvaltning.no. 

Portalen inneholder veiledning. Søknader som vurderes som mangelfulle 
behandles ikke, men returneres med beskrivelse av mangler.  

2. Søkere må beskrive hvordan bedriften skal bli lønnsom. 

3. Søknader om støtte som vil gi utbetalinger på under kr. 3.000,- behandles ikke. 

4. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet, skal inneholde en god 
beskrivelse av virksomheten og tiltaket som skal støttes. Hvis ikke 
forretningsplan er utarbeidet, skal investeringen eller prosjektet være godt 
beskrevet med nødvendige budsjetter og planer. 

5. Alle søknader må vedlegges skatteattest som er nyere enn 6 mnd. og siste års 
skatteligning og næringsoppgave.   

7.  Tilsagn om lån og tilskudd 
1. Innen 1 måned etter at tilsagn om støtte er gjort skal fullfinansiering 

dokumenteres og vilkår for tilsagn aksepteres skriftlig.  

2. Tilskudd avkortes prosentvis i forhold til faktisk dokumenterte utgifter og 
budsjetterte utgifter. Dette gjelder også i tilfeller der bare deler av prosjektet 
gjennomføres. 

3. Innvilget tilskudd avskrives med 20% pr år, et evt. nytt tilskudd til samme bedrift 
avkortes i hht. til dette i samme periode. 

4. Kåfjord kommune kan kreve tilskudd/lån tilbakebetalt helt eller delvis dersom 
prosjekt endres vesentlig og dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir 
solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år fra støtten er utbetalt. 
Støttemottakere plikter å søke kommunen på forhånd om tillatelse til endring av 
prosjekt, salg eller bruksendring i dette tidsrommet.  

5. Tilsagn om tilskudd/lån er gyldig i 1 år fra vedtaket er fattet. Støttemottakere 
plikter å melde fra dersom tilskudd/lån ikke blir benyttet slik at disse kan 
frigjøres for tildeling til andre formål.  På samme måte kan det søkes om 
eventuell forlengelse av tilsagnets gyldighet dersom det skulle være behov. 

8.  Saksbehandling  
1. Søknader om økonomisk støtte fra næringsfondet tas ikke til politisk behandling 

før kriteriene beskrevet i disse retningslinjene er oppfylt. Søknader som avgjøres 
av rådmannen, saksbehandles fortløpende. Søknader som avgjøres av 
formannskapet, behandles ihht. oppsatt møteplan. Tildelt næringsfondsramme 
fordeles over hele året. Når årets budsjettramme er tildelt, kan det ikke uten 
videre påregnes forskuttering av neste års ramme. 
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2. Rådmannen/administrasjonen delegeres fullmakt til å 
avgjøre/fatte vedtak i saker med søknadsbeløp inntil kr. 30.000,-. Ankeinstans 
formannskapet. Formannskapet avgjør/fatter vedtak i saker med søknadsbeløp 
over kr. 30.000,-. Ankeinstans her er kommunestyret. 

3. Enhver saksbehandler som innstiller søknader/saker til behandling i 
formannskapet som berører nærings- eller utviklingsfondets størrelsesorden, 
skal sørge for at næringsavdelingen/næringsansvarlig holdes oppdatert fra 
søknad/sak kommer inn til den er ferdigbehandlet. 

9.  Felles prinsipper 
1. Næringsfondet og årlig bevilgning søkes opprettholdt i minimum sin nåværende 

størrelse.  

2. Støtte fra næringsfondet kan kun gis om det er midler tilgjengelig på årets ramme 
for tilskudd og lån. 

3. Næringsfondet skal først og fremst være et toppfinansieringsorgan. Dette betyr at 
andre finansieringsinstitusjoner også skal søkes samtidig med næringsfondet der 
det er relevant. Dette skal framgå i foreliggende finansieringsplan. Sametinget, 
banker og Innovasjon Norge kan nevnes som eksempler på finansieringskilder. 
Nødvendig egenkapital må fremgå av søknad. Støtte fra næringsfondet utbetales 
ikke før dokumentasjon av fullfinansiering foreligger. 

4. All risiko ved privat næringsvirksomhet, herunder økonomisk risiko, er 
eiers/virksomhetens ansvar på linje med de muligheter næringsvirksomheten 
gir.  

5. En eventuell støtte fra næringsfondet gis i hht. EØS reglene om bagatellmessig 
støtte, det er søkers ansvar å påse at mottatt støtte ikke overskrider dette 
regelverket. 

6. Støtte skal fortrinnsvis ytes i form av lån. Lån til fysiske investeringer sikres med 
pant i virksomhetens/søkerens eiendom(mer), driftsløsøre dersom dette er 
mulig og eller tilvarende sikkerhet. Til finansiering av bedriftsutviklingstiltak, 
planlegging og lignende kan det etter vurdering i hvert enkelt tilfelle ytes 
gjeldsbrevlån eller tilskudd. Minimum lånebeløp er kr. 30.000,-. Lån med rente- 
og avdragsfrihet i inntil 2 år kan innvilges ved nyetablering. Rentesatsen er fast 
og følger Innovasjon Norges sats 1. januar søknadsåret.  

7. Retningslinjene evalueres minimum hvert fjerde år i forbindelse med 
kommunevalg eller dersom endringer i rammebetingelsene gjør dette nødvendig. 

8. Støttemottaker forplikter seg til å rapportere om effekten av støtten fra 
næringsfondet hvis Kåfjord kommune etterspør informasjon ved en senere 
anledning. 

           --------------------------------------------- 
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