
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskap -  Næringssaker 
Møtested: Teams, evt telefon, Rådhuset 
Dato: 20.03.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Leder AP 
Britt Pedersen Nestleder AP 
Jens A. Butter Simonsen Medlem H 
Einar Eriksen Medlem KRF 
Svein Oddvar Leiros Medlem SPA 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Kommunedirektør 
Jens K. Nilsen Næringskonsulent 
Greta Larsen Møtesekretær 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad (s.) Britt Pedersen (s.)   Jens A. Butter Simonsen (s.) 
 
 
Svein O. Leiros (s.) Einar Eriksen (s.) 
  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 9/20 Delegerte saker Formannskap næring januar-mars 
2020 

 2020/130 

PS 10/20 Oppstart av ungdomsfiskeprosjekt i Kåfjord  2020/197 
PS 11/20 Svar - Utbetalingsanmodning utviklingsstøtte  2019/219 
PS 12/20 Svar - Søknad om kompetansetilskudd  2020/112 
PS 13/20 Høring av endringer i motorferdselloven med 

forskrift 
 2019/51 

PS 14/20 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
på islagte vassdrag ved skadefellingsoppdrag på 
rovvilt. Nord Troms Interkommunale 
Skadefellingslag 

 2020/13 

PS 15/20 Søknad om deling av eiendommen gnr. 1 bnr. 33, 
tomt til eksisterende fritidsbolig og ei boligtomt. 

 2019/443 

PS 16/20 Søknad om deling av eiendommen gnr. 2 bnr. 11, 
tilleggsareal til eiendommen gnr. 2 bnr. 74. 

 2019/312 

PS 17/20 Søknad om tilleggsareal og dispensasjon fra 
reguleringsplan - gnr 19, bnr 80 

 2020/80 

Møtet ble startet kl.11.05 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad informerer i forhold til evt. hjelpepakke for Næringslivet. 
Virksomheter må selv ta kontakt i forhold til evt. utsettelse av fakturaer. 
Næringsstyret kom med følgende forslag: 

1. Næringsstyret gir næringskonsulent i oppgave å forslå mulige lokale tiltak til 
næringslivet fra Kåfjord kommune, og sjekke opp i forhold til statlige ordninger for 
næringslivet. 

2. Administrasjonen forbereder sak. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Møtet ble hevet kl.12.55. 
 
  



PS 9/20 Delegerte saker Formannskap næring januar-mars 2020 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 20.03.2020  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 

PS 10/20 Oppstart av ungdomsfiskeprosjekt i Kåfjord 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 20.03.2020  

Behandling: 
Næringskonsulent Jens Kristian Nilsen redegjorde for sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune inngår samarbeid med Skjervøy kommune om å opprette et 

ungdomsprosjekt for fiskeri. 
2. Hvis ikke samarbeidet med Skjervøy blir formalisert vil utviklingsavdelingen i Kåfjord 

søke samarbeid med andre kommuner.  
3. Prosjektet søkes finansiert hos Sametinget og andre relevante tilskuddsordninger. 
4. Det settes av kr. 150.000 fra utviklingsfondet ansvar 417 til Kåfjord kommunes del av 

finansieringen. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune inngår samarbeid med Skjervøy kommune om å opprette et 

ungdomsprosjekt for fiskeri. 
2. Hvis ikke samarbeidet med Skjervøy blir formalisert vil utviklingsavdelingen i Kåfjord 

søke samarbeid med andre kommuner.  
3. Prosjektet søkes finansiert hos Sametinget og andre relevante tilskuddsordninger. 



4. Det settes av kr. 150.000 fra utviklingsfondet ansvar 417 til Kåfjord kommunes del av 
finansieringen. 

 

PS 11/20 Svar - Utbetalingsanmodning utviklingsstøtte 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 20.03.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros stilte spørsmål om habilitet, og fratrådte behandlingen. 
Næringsstyret erklærte Svein O. Leiros habil og han tiltrådte behandlingen. 
 
Næringskonsulent Jens Kristian Nilsen redegjorde for sak. 
 
Næringsstyret kom med følgende endring: 
Utviklingsstøtten utbetales i henhold til vedtak. 

Vedtak: 
Utviklingsstøtten utbetales i henhold til vedtak. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Støtten utbetales i henhold til vedtak med nedtrekk for eksterne kostnader som støttegrunnlag. 
 
 

PS 12/20 Svar - Søknad om kompetansetilskudd 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 20.03.2020  

Behandling: 
Næringskonsulent Jens Kristian Nilsen redegjorde for sak. 
 
Næringsstyret ba om at oversikt på hva er bevilget av næringsfondet for inneværende år til neste 
møte. 
 
Næringsstyret kom med følgende forslag: 

1. Kåfjord næringsstyre ser svært positivt på kompetansehevingsprogram kalt «Slow 
Business Mastermind» og støtter søknaden med kr.10.000. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord næringsstyre ser svært positivt på kompetansehevingsprogram kalt «Slow 

Business Mastermind» og støtter søknaden med kr.10.000. 
 
 
 



 

Kommunedirektørens innstilling: 
Legges frem uten innstilling.  
 
 

PS 13/20 Høring av endringer i motorferdselloven med forskrift 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 20.03.2020  

Behandling: 
Einar Eriksen stilte spørsmål om sak. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Høringen og uttalelsen fra Kåfjord kommune tas til etterretning.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Høringen og uttalelsen fra Kåfjord kommune tas til etterretning.  
 

PS 14/20 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og på islagte 
vassdrag ved skadefellingsoppdrag på rovvilt. Nord Troms Interkommunale 
Skadefellingslag 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 20.03.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Nord – Troms Interkommunale Skadefellingslag, v/Skadefellingsleder Olaf Opgård, innvilges 
dispensasjon for inntil 6 snøskutere for frakt av skadefellingspersonell for lokalisering og ringe 
inn rovdyr med fellingstillatelse, jfr. § 6 forskrift om bruk av motorkjøretøy på islagte vassdrag.  
 
Saken er også vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Hvis planlagt transport 
gjennomføres på snødekket mark, det planlegges og tas nødvendig miljøhensyn, vil dette kunne 
gjennomføres uten å påføre naturmiljøet større kjente negative belastninger eller skader.   
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

 Effektueres jfr. skadefellingsvedtak fra Fylkesmannen, med vilkår for bruk av 
snøskuter. 



 Gyldighet i vintersesongen fra 01.01.2020 til 04.05.2023, i hele Kåfjord kommune. 
 Gjelder kun for ansatte i skadefellingslaget. 
 Jfr. motorferdsellovens § 10 plikter Nord – Troms Interkommunale Skadefellingslag å 

innhente grunneiertillatelser før snøskuterkjøring iverksettes. 
 Motorisert ferdsel forventes planlagt og gjennomført med minst mulig unødvendig 

transport og gjennomføres så skånsomt som mulig, for å skåne naturen og miljøet best 
mulig.  

 Ved skadefellingsoppdrag skal politiet eller andre aktuelle orienteres.   
 Det må tas særlig hensyn mennesker, dyreliv, sårbar natur, utsatte kulturminner, eller 

noe annet som planlagt transport med snøskuter kan påføre skade (negativ belastning).   
 
Fellingstillatelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, gjeldende vedtak fra Kåfjord 
kommune, og godkjente grunneiertillatelser, må kunne fremlegges ved kontroll.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Nord – Troms Interkommunale Skadefellingslag, v/Skadefellingsleder Olaf Opgård, innvilges 
dispensasjon for inntil 6 snøskutere for frakt av skadefellingspersonell for lokalisering og ringe 
inn rovdyr med fellingstillatelse, jfr. § 6 forskrift om bruk av motorkjøretøy på islagte vassdrag.  
 
Saken er også vurdert i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. Hvis planlagt transport 
gjennomføres på snødekket mark, det planlegges og tas nødvendig miljøhensyn, vil dette kunne 
gjennomføres uten å påføre naturmiljøet større kjente negative belastninger eller skader.   
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

 Effektueres jfr. skadefellingsvedtak fra Fylkesmannen, med vilkår for bruk av 
snøskuter. 

 Gyldighet i vintersesongen fra 01.01.2020 til 04.05.2023, i hele Kåfjord kommune. 
 Gjelder kun for ansatte i skadefellingslaget. 
 Jfr. motorferdsellovens § 10 plikter Nord – Troms Interkommunale Skadefellingslag å 

innhente grunneiertillatelser før snøskuterkjøring iverksettes. 
 Motorisert ferdsel forventes planlagt og gjennomført med minst mulig unødvendig 

transport og gjennomføres så skånsomt som mulig, for å skåne naturen og miljøet best 
mulig.  

 Ved skadefellingsoppdrag skal politiet eller andre aktuelle orienteres.   
 Det må tas særlig hensyn mennesker, dyreliv, sårbar natur, utsatte kulturminner, eller 

noe annet som planlagt transport med snøskuter kan påføre skade (negativ belastning).   
 
Fellingstillatelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, gjeldende vedtak fra Kåfjord 
kommune, og godkjente grunneiertillatelser, må kunne fremlegges ved kontroll.  
 
 



PS 15/20 Søknad om deling av eiendommen gnr. 1 bnr. 33, tomt til 
eksisterende fritidsbolig og ei boligtomt. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 20.03.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m) tillates fradeling av 2 tomter på eiendommen 
gnr. 1 bnr. 33, ei tomt på ca. 1 da til eksisterende fritidsbolig og ei boligtomt på ca. 1, 3 da. Det 
er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling ikke berører andre interesser noe som 
høringsrunden også har avdekket. Videre er det vektlagt at fradelingen bl.a. vil medføre ei ny 
bolig noe som er høyt prioritert i kommunen.   
 
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra § 1-8 i samme 
lov for fradeling av et areal på ca. 2,3 dekar på eiendommen gnr. 1 bnr. 33. Dispensasjon 
begrunnes med at fradelingen ikke vil berøre andre interesser. Omsøkte tomter vil også ligge så 
langt fra sjøen at de ikke er til hinder for den frie ferdselen i strandområdet. 
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 2,3 daa overflatedyrka jord til bolig- og 
fritidsformål jfr. § 9 i Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at det aktuelle 
arealet ligger i et hellende terreng og har ikke vært høstet på mange år. Arealet har mindre verdi 
for dagens landbruk. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m) tillates fradeling av 2 tomter på eiendommen 
gnr. 1 bnr. 33, ei tomt på ca. 1 da til eksisterende fritidsbolig og ei boligtomt på ca. 1, 3 da. Det 
er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling ikke berører andre interesser noe som 
høringsrunden også har avdekket. Videre er det vektlagt at fradelingen bl.a. vil medføre ei ny 
bolig noe som er høyt prioritert i kommunen.   
 
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra § 1-8 i samme 
lov for fradeling av et areal på ca. 2,3 dekar på eiendommen gnr. 1 bnr. 33. Dispensasjon 
begrunnes med at fradelingen ikke vil berøre andre interesser. Omsøkte tomter vil også ligge så 
langt fra sjøen at de ikke er til hinder for den frie ferdselen i strandområdet. 
 
Videre gis det tillatelse til omdisponering av ca. 2,3 daa overflatedyrka jord til bolig- og 
fritidsformål jfr. § 9 i Jordloven. Tillatelse til omdisponering begrunnes med at det aktuelle 
arealet ligger i et hellende terreng og har ikke vært høstet på mange år. Arealet har mindre verdi 
for dagens landbruk. 



PS 16/20 Søknad om deling av eiendommen gnr. 2 bnr. 11, tilleggsareal til 
eiendommen gnr. 2 bnr. 74. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 20.03.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m) tillates fradeling av et areal på ca. 1,3 daa av 
eiendommen gnr. 2 bnr. 11 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 2 bnr. 74. Det er ved 
avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling ikke berører andre interesser. Videre er det 
vektlagt erververs behov for tilleggsareal for å utvikle eiendommen.   
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommunedelplan 
for Djupvik-Nordmannvik for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at 
søknaden ikke berører andre interesser. Kommunen ser heller ikke for seg noe alternativt bruk 
av arealet.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 2 bnr. 74. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m) tillates fradeling av et areal på ca. 1,3 daa av 
eiendommen gnr. 2 bnr. 11 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 2 bnr. 74. Det er ved 
avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling ikke berører andre interesser. Videre er det 
vektlagt erververs behov for tilleggsareal for å utvikle eiendommen.   
 
I medhold av Plan- og bygningslovens kap. 19 gis det også dispensasjon fra kommunedelplan 
for Djupvik-Nordmannvik for omsøkte fradeling. Dispensasjonsvedtaket begrunnes med at 
søknaden ikke berører andre interesser. Kommunen ser heller ikke for seg noe alternativt bruk 
av arealet.  
 
Det forutsettes at det fradelte arealet sammenføyes til eiendommen gnr. 2 bnr. 74. 
 

 

PS 17/20 Søknad om tilleggsareal og dispensasjon fra reguleringsplan - gnr 
19, bnr 80 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 20.03.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
1. Kåfjord Vekst AS får, ved grensejustering, tilleggsareal til festetomta gnr 19, bnr 80, fnr 

2, som omsøkt. Tilleggsarealet er på knapt 70m2. 
2. Oppmålingsgebyr og øvrige kostnader i saken betales av Kåfjord Vekst AS. 
3. Festeavgiften justeres samtidig i henhold til nytt oppmålt areal, jf. vedtak i k-sak 99/19, 

og tomtefestelovens § 15. 
4. Det gis dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, fra reguleringsplan Birtavarre 

fra 1976, slik at tilbygg kan føres opp 10,5m fra Nyvollveien. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord Vekst AS får, ved grensejustering, tilleggsareal til festetomta gnr 19, bnr 80, fnr 

2, som omsøkt. Tilleggsarealet er på knapt 70m2. 
2. Oppmålingsgebyr og øvrige kostnader i saken betales av Kåfjord Vekst AS. 
3. Festeavgiften justeres samtidig i henhold til nytt oppmålt areal, jf. vedtak i k-sak 99/19, 

og tomtefestelovens § 15. 
4. Det gis dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, fra reguleringsplan Birtavarre 

fra 1976, slik at tilbygg kan føres opp 10,5m fra Nyvollveien. 
 


