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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mathias Nilsen MEDL UR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
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Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Kommunedirektør 
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. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 18/19 Saksliste og saksdokumenter til møte i 
regionrådet 

 2015/850 

RS 19/19 SAKSDOKUMENTER TIL 
KONSTITUERENDE MØTE NORD-TROMS 
REGIONRÅD 

 2015/850 

RS 20/19 Melding om vedtak - Havnesamarbeid Nord-
Troms 05.11.19 

 2019/394 

PS 70/19 Delegerte saker Formannskap oktober-november 
2019 

 2019/30 

PS 71/19 Søknad om støtte til klassetur for 10. klasse ved 
Manndalen skole 

 2017/84 

PS 72/19 Søknad om støtte til skoletur for 10. klasse ved 
IK- skolen 

 2017/84 

PS 73/19 Dekning av kostnader for dispensasjonssøknad og 
byggesaksbehandling av grillhytter til Birtavarre 
og Fossen barnehage 

 2015/263 

PS 74/19 Kulturprisen 2019  2015/955 
PS 75/19 Interkommunalt arkiv - endring av selskapsavtale  2015/1047 
PS 76/19 Orientering om kommunal planstrategi  2019/411 
PS 77/19 Melding om oppstart og plan program for 

Djupvik-Engneset 
 2019/392 

PS 78/19 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
oppføring av dagsturhytte 

 2019/317 

PS 79/19 Dispensasjon for oppføring av grillhytte  2019/350 
PS 80/19 Søknad om bygging av traktorveg i Kåfjord 

kommune - Gnr/bnr 30/9 og 31/6. 
 2019/209 

PS 81/19 Nytt vedtak på søknad om bygging av traktorveg 
i Kåfjord kommune - Gnr/bnr 34/7. 

 2019/208 

PS 82/19 Søknad om bygging av traktorveg i Kåfjord 
kommune - Gnr/bnr 37/1. 

 2019/288 

PS 83/19 Skrivemåten på grendenavn  2018/396 
PS Tilbudsvurdering - Evaluering av samisk språk i 

Kåfjord 
 2019/290 

 
Møtet startet kl.09.10. 
Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad orienterte i forhold til Brann. 
Formannskapet kom med følgende beskjed til administrasjonen og UMDU: Rydd opp! 
Formannskapet skal orienteres. 
Referatsaker: Tatt til orientering. 
Møtet ble hevet kl.10.55. 



RS 18/19 Saksliste og saksdokumenter til møte i regionrådet 

RS 19/19 SAKSDOKUMENTER TIL KONSTITUERENDE MØTE NORD-
TROMS REGIONRÅD 

RS 20/19 Melding om vedtak - Havnesamarbeid Nord-Troms 05.11.19 

  



PS 70/19 Delegerte saker Formannskap oktober-november 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 

PS 71/19 Søknad om støtte til klassetur for 10. klasse ved Manndalen skole 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Søknaden har vært forelagt tidligere ordfører som har innvilget kroner 500,- pr. elev. 
Beløpet på kroner 5000,- må utbetales snarest. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Søknaden har vært forelagt tidligere ordfører som har innvilget kroner 500,- pr. elev. 
Beløpe på kroner 5000,- må utbetales snarest. 
 
 

PS 72/19 Søknad om støtte til skoletur for 10. klasse ved IK- skolen 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Svein O. Leiros stilte spørsmål om sin habilitet, og fratrådte møtet.  
Formannskapet erklærte han habil, Svein O. Leiros tiltrådte møtet. 
 



Formannskapet bevilget kr.500,- pr. elev. 
Det er 8 elever. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskap bevilger kroner 500,- pr. elev, det er 8 elever. 
Beløpet på kroner 4000,- utbetales. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 

PS 73/19 Dekning av kostnader for dispensasjonssøknad og 
byggesaksbehandling av grillhytter til Birtavarre og Fossen barnehage 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune stiller seg positiv til Nord-Troms Friluftsråd sin satsing på «mer og 

bedre utetid»- læring i friluft for barn og unge.  
2. Kåfjord kommune dekker faktiske kostnader for søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel, samt byggesaksbehandling for Fossen og Birtavarre 
barnehage.  

3. Det bevilges totalt kr. 20 000,- for å dekke utgiftene for begge barnehagene.  
4. Utgiftene belastes Birtavarre barnehages driftsbudsjett med kr. 10 000,- og Fossen 

barnehages driftsbudsjett med kr. 10 000,-.  
5. Konto 11214.221.201 tilføres kr. 10 000,-. Konto 11214.222.201 tilføres kr. 10 000,-. 
6. Formannskapets reserve, konto 14900.199.000 reduseres tilsvarende.  
7. Rådmannen foretar budsjettregulering.  

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune stiller seg positiv til Nord-Troms Friluftsråd sin satsing på «mer og 

bedre utetid»- læring i friluft for barn og unge.  
2. Kåfjord kommune dekker faktiske kostnader for søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel, samt byggesaksbehandling for Fossen og Birtavarre 
barnehage.  

3. Det bevilges totalt kr. 20 000,- for å dekke utgiftene for begge barnehagene.  



4. Utgiftene belastes Birtavarre barnehages driftsbudsjett med kr. 10 000,- og Fossen 
barnehages driftsbudsjett med kr. 10 000,-.  

5. Konto 11214.221.201 tilføres kr. 10 000,-. Konto 11214.222.201 tilføres kr. 10 000,-. 
6. Formannskapets reserve, konto 14900.199.000 reduseres tilsvarende.  
7. Rådmannen foretar budsjettregulering.  

 

PS 74/19 Kulturprisen 2019 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Formannskapet foreslår at Sajane Karina Olsen får Kulturprisen for 2019. 
Tildeling er på Kommunestyremøtet 19/12 ca kl.13.30. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kulturprisen for 2019: Sajane Karina Olsen 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i formannskapet.  
 
 

PS 75/19 Interkommunalt arkiv - endring av selskapsavtale 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Formannskapet viser til kommunestyrets behandling. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune godkjenner endringen i selskapsavtalen §§ 1 og 5 i Arkiv Troms. 

  
 
 
 



PS 76/19 Orientering om kommunal planstrategi 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Formannskapet viser til kommunestyrets behandling. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet tar saken til orientering. 

 

PS 77/19 Melding om oppstart og plan program for Djupvik-Engneset 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Saksbehandler Bendik Fanghol redegjorde for saken. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet melder herved oppstart av planarbeid med områdereguleringsplanen for 

Djupvik-Engneset. Melding om oppstart kunngjøres etter reglene i plan- og 
bygningsloven § 12-8. 

2. Formannskapet legger planprogram for Djupvik-Engneset, datert 05.11.2019 ut på 
høring og offentlig ettersyn i seks uker jf. plan- og bygningsloven § 12-9. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet melder herved oppstart av planarbeid med områdereguleringsplanen for 

Djupvik-Engneset. Melding om oppstart kunngjøres etter reglene i plan- og 
bygningsloven § 12-8. 

2. Formannskapet legger planprogram for Djupvik-Engneset, datert 05.11.2019 ut på 
høring og offentlig ettersyn i seks uker jf. plan- og bygningsloven § 12-9. 



PS 78/19 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av 
dagsturhytte 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet viser til plan- og bygningslovens kapittel 19 og gir dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel 2015-2027, for oppføring av dagsturhytte ved Dalberget i 
Djupvik. 

2. Tiltaket må ha godkjent byggesøknad før det oppføres jf. PBL § 20-4. 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Formannskapet viser til plan- og bygningslovens kapittel 19 og gir dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2015-2027, for oppføring av dagsturhytte ved Dalberget i 
Djupvik. 

2. Tiltaket må ha godkjent byggesøknad før det oppføres jf. PBL § 20-4. 

 

PS 79/19 Dispensasjon for oppføring av grillhytte 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet viser til plan- og bygningslovens kapittel 19 og godkjenner søknad om 

dispensasjon for oppsett av grillhytte på eiendommen 35/127. 
2. Tiltaket må ha godkjent byggesøknad før det oppføres jf. PBL § 20-4. 
3. Tiltaket plasseres på anvist plass som vist på kart i saksfremlegget. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet viser til plan- og bygningslovens kapittel 19 og godkjenner søknad om 

dispensasjon for oppsett av grillhytte på eiendommen 35/127. 
2. Tiltaket må ha godkjent byggesøknad før det oppføres jf. PBL § 20-4. 



3. Tiltaket plasseres på anvist plass som vist på kart i saksfremlegget. 
 

PS 80/19 Søknad om bygging av traktorveg i Kåfjord kommune - Gnr/bnr 
30/9 og 31/6. 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling med vilkår,  ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging 
og godkjenning av landbruksveger, gir Kåfjord kommune, jamfør høringsuttalelsene fra 
Sametinget og NVE, Even Steinlien tillatelse til å bygge 1000 meter traktorveg, veiklasse 8 på 
gnr/bnr 30/9 og 31/6. Se vedlagt kart over trase. 
 
Vegen skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 
(sist revidert august 2016). 
 
Vegbredden skal være minimum 2,5 m. Vegen må tilpasses det aktuelle transportutstyr, men 
må ikke bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere enn 2 meter (målt på ytterkant 
fylling) økes bredden med minimum 0,5 m. 
 
Grøftedybden, der det er nødvendig med grøft være minimum 30 cm dypere enn planum og ha 
en bunnbredde på minimum 30 cm. Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- og 
avrenningsforholdene i det aktuelle området. (25 – 50 årsflommen). Minste tillatte diameter er 
300 mm innvendig mål. I nedbørrike områder og i bratt terreng anbefales det å øke minimum 
diameter til 400 mm. For stikkrenner som kun har drensfunksjon kan det tillates diameter ned til 
150 mm. Krav til antall stikkrenner er stikkrenne pr 60 – 80 meter avhengig av helning i terreng 
og eventuelle vannårer. 
 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg. 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

 
2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi 

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

 
3. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier 
(01.07.2015) og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 
 



 

Rådmannens innstilling 
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging 
og godkjenning av landbruksveger, gir Kåfjord kommune, jamfør høringsuttalelsene fra 
Sametinget og NVE, Even Steinlien tillatelse til å bygge 1000 meter traktorveg, veiklasse 8 på 
gnr/bnr 30/9 og 31/6. Se vedlagt kart over trase. 
 
Vegen skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 
(sist revidert august 2016). 
 
Vegbredden skal være minimum 2,5 m. Vegen må tilpasses det aktuelle transportutstyr, men 
må ikke bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere enn 2 meter (målt på ytterkant 
fylling) økes bredden med minimum 0,5 m. 
 
Grøftedybden, der det er nødvendig med grøft være minimum 30 cm dypere enn planum og ha 
en bunnbredde på minimum 30 cm. Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- og 
avrenningsforholdene i det aktuelle området. (25 – 50 årsflommen). Minste tillatte diameter er 
300 mm innvendig mål. I nedbørrike områder og i bratt terreng anbefales det å øke minimum 
diameter til 400 mm. For stikkrenner som kun har drensfunksjon kan det tillates diameter ned til 
150 mm. Krav til antall stikkrenner er stikkrenne pr 60 – 80 meter avhengig av helning i terreng 
og eventuelle vannårer. 
 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg. 
 
 
 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

 
2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi 

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

 
3. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier 
(01.07.2015) og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 
 



PS 81/19 Nytt vedtak på søknad om bygging av traktorveg i Kåfjord 
kommune - Gnr/bnr 34/7. 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling med vilkår,  ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av skogbruksloven § 7 og 12, Naturmangfoldloven §§ 8-12, samt forskrift om 
planlegging og godkjenning av landbruksveger, gir Kåfjord kommune, Even Steinlien tillatelse 
til å bygge ca. 350 meter traktorveg, vegklasse 8 på gnr/bnr 34/7 i Kåfjord kommune. Se vedlagt 
kart over ny trase. 
 
Vegen skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 
(sist revidert august 2016). 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

 
2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi 

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 
 

3. Vegbredden skal være minimum 2,5 m. Vegen må tilpasses det aktuelle transportutstyr, 
men må ikke bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere enn 2 meter (målt på 
ytterkant fylling) økes bredden med minimum 0,5 m. 

 
Grøftedybden, der det er nødvendig med grøft være minimum 30 cm dypere enn planum 
og ha en bunnbredde på minimum 30 cm. Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- 
og avrenningsforholdene i det aktuelle området. (25 – 50 årsflommen). Minste tillatte 
diameter er 300 mm innvendig mål. I nedbørrike områder og i bratt terreng anbefales det 
å øke minimum diameter til 400 mm. For stikkrenner som kun har drensfunksjon kan det 
tillates diameter ned til 150 mm. Krav til antall stikkrenner er stikkrenne pr 60 – 80 
meter avhengig av helning i terreng og eventuelle vannårer. 

 
4. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg. 
 

 
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier 
(01.07.2015) og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
I medhold av skogbruksloven § 7 og 12, Naturmangfoldloven §§ 8-12, samt forskrift om 
planlegging og godkjenning av landbruksveger, gir Kåfjord kommune, Even Steinlien tillatelse 
til å bygge ca. 350 meter traktorveg, vegklasse 8 på gnr/bnr 34/7 i Kåfjord kommune. Se vedlagt 
kart over ny trase. 
 
Vegen skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 
(sist revidert august 2016). 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

 
2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi 

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 
 

3. Vegbredden skal være minimum 2,5 m. Vegen må tilpasses det aktuelle transportutstyr, 
men må ikke bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere enn 2 meter (målt på 
ytterkant fylling) økes bredden med minimum 0,5 m. 

 
Grøftedybden, der det er nødvendig med grøft være minimum 30 cm dypere enn planum 
og ha en bunnbredde på minimum 30 cm. Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- 
og avrenningsforholdene i det aktuelle området. (25 – 50 årsflommen). Minste tillatte 
diameter er 300 mm innvendig mål. I nedbørrike områder og i bratt terreng anbefales det 
å øke minimum diameter til 400 mm. For stikkrenner som kun har drensfunksjon kan det 
tillates diameter ned til 150 mm. Krav til antall stikkrenner er stikkrenne pr 60 – 80 
meter avhengig av helning i terreng og eventuelle vannårer. 

 
4. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg. 
 

 
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier 
(01.07.2015) og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 

PS 82/19 Søknad om bygging av traktorveg i Kåfjord kommune - Gnr/bnr 
37/1. 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling med vilkår, ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldsloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging og 
godkjenning av landbruksveier, gir Kåfjord kommune Dag Magnus Alvestad tillatelse til å bygge 
om 1280 meter kjerreveg til vkl 7, samt bygge ett nyanlegg på 730 meter i vkl 7 i Kåfjord kommune. 
Se vedlagt kart over trase. 
 
Vegene skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 
(sist revidert august 2016). 
 
Vegbredde skal være minimum 3,5 meter. Grøftedybden, der det er nødvendig med grøft skal 
være minimum 30 cm dypere enn planum og ha en bunnbredde på minimum 30 cm. Stikkrenner 
skal dimensjoneres etter nedbørs- og avrenningsforholdene i det aktuelle området. 
(25 – 50 årsflommen). Minste tillatte diameter er 300 mm innvendig mål. I nedbørrike 
områder og i bratt terreng anbefales det å øke minimum diameter til 400 mm. For stikkrenner 
som kun har drensfunksjon kan det tillates diameter ned til 150 mm. 
 
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg samt produksjon av 
skogsflis. 
 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

 
2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi 

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

 
3. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldsloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging og 
godkjenning av landbruksveier, gir Kåfjord kommune Dag Magnus Alvestad tillatelse til å bygge 
om 1280 meter kjerreveg til vkl 7, samt bygge ett nyanlegg på 730 meter i vkl 7 i Kåfjord kommune. 
Se vedlagt kart over trase. 
 
Vegene skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 
(sist revidert august 2016). 
 
Vegbredde skal være minimum 3,5 meter. Grøftedybden, der det er nødvendig med grøft skal 
være minimum 30 cm dypere enn planum og ha en bunnbredde på minimum 30 cm. Stikkrenner 
skal dimensjoneres etter nedbørs- og avrenningsforholdene i det aktuelle området. 
(25 – 50 årsflommen). Minste tillatte diameter er 300 mm innvendig mål. I nedbørrike 
områder og i bratt terreng anbefales det å øke minimum diameter til 400 mm. For stikkrenner 
som kun har drensfunksjon kan det tillates diameter ned til 150 mm. 
 



Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg samt produksjon av 
skogsflis. 
 
 
 
 
 
Vilkår: 

1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune. 

 
2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi 

melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for 
gjennomføring vil godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å 
avvike dette. Vegen skal kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt. 

 
3. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
 
 
 

PS 83/19 Skrivemåten på grendenavn 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.12.2019  

Behandling: 
Saksbehandler Inger Åsli redegjorde for sak. 
 
Formannskapet ønsker at det tas med navn som allerede er godkjent. 
Pertenga – status godkjent. 
 
Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte på grendenavn og ett boligfelt i Kåfjord 
kommune: 
 
Navn på  Endelig tilrådning Vedtak 

 
Grend  Pertenga 
Grend Bartagieddi Bartagieddi 

 
Grend Perttukenttä Perttukenttä 

 
Grend Steinnes Steinnes 

 
Grend Geađgenjárga Geađgenjárga 

 
Grend Kiviniemi Kiviniemi 

 
Boligfelt Bjørkholt Bjørkholt 

 



 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 02.12.2019  

Behandling: 
Reidar Breivik (Ap) foreslo følgende endring i Rådmannens innstilling:  
Pertenga utgår ikke som grendenavn. Samisk og kvensk navn beholdes med skrivemåte som i 
endelig tilrådning fra samisk og kvensk stednavntjeneste.  
 
Samepolitisk utvalg vedtok enstemmig endringsforslaget på Rådmannens innstilling fra Reidar 
Breivik.  
 
Rådmannens innstilling på skrivemåte på grenda Steinnes og boligfelt Bjørkholt ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte på grendenavn og ett boligfelt i Kåfjord 
kommune: 
 
Navn på  Endelig tilrådning Vedtak 

 
Grend Bartagieddi Bartagieddi 

 
Grend Perttukenttä Perttukenttä 

 
Grend Steinnes Steinnes 

 
Grend Geađgenjárga Geađgenjárga 

 
Grend Kiviniemi Kiviniemi 

 
Boligfelt Bjørkholt Bjørkholt 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord kommune vedtar følgende skrivemåte på en grend og ett boligfelt i Kåfjord kommune: 
 
Navn på  Endelig tilrådning Vedtak 

Grend Bartagieddi Utgår som grendenavn 
Grend Perttukenttä Utgår som grendenavn 

 
Grend Steinnes Steinnes 

 
Grend Geađgenjárga Geađgenjárga 

 
Grend Kiviniemi Kiviniemi 

 
Boligfelt Bjørkholt Bjørkholt 

 



 

PS 84/19 Tilbudsvurdering - Evaluering av samisk språk i Kåfjord 

Saksprotokoll i Formannskap- 13.12.2019  

Behandling: 
Saksbehandler Inger Åsli redegjorde for Samepolitisk utvalgs behandling av saken. 
 
Formannskapet kom med følgende tilleggspunkt: 
Finansiering av evaluering av samisk i Kåfjord 

 Fondsavsetning: kr. 200.000,- 
 Tospråklighetsmidler basis-betjening 2019: kr. 310.000,- 
 Resterende tas over tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel tas over 2020. 

 
Samepolitisk utvalgs innstilling med tillegg, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Etter vekting vurderes Visjona AS å ha det mest fordelaktige tilbudet på det forespurte.  
Tabell for vekting ved tildeling av anbud:  
Evaluering av samisk språk i Kåfjord, saksnr. 19/290                                                   
Dato: 04.12.2019 
 
Tilbydere: 
 
 

 Visjona AS NORCE AS 

Pris u/ mva    
Kriterier Vekt % Poeng Vekt Poeng Vekt 
Pris 30 10 3 9 2.7 
Kvalitet 70 10 7 10 7 
      
Vekting 100 % - 10 - 9.7 
 
Merknader: Oppdragsgivers prisskjema var ikke lagt ved konkurransegrunnlaget. Tilbydernes 
prisskjema aksepteres. 
 
2. Finansiering av evaluering av samisk i Kåfjord 

 Fondsavsetning: kr. 200.000,- 
 Tospråklighetsmidler basis-betjening 2019: kr. 310.000,- 
 Resterende tas over tospråklighetsmidlenes basis- og betjeningsdel tas over 2020. 

 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Samepolitisk utvalg- 02.12.2019  

Behandling: 
Ved behandling av tilbudsbeskrivelsene ble møtet lukka jf. Forvaltningslovens § 13. andre ledd. 
 



Samepolitisk utvalg fattet følgende enstemmige vedtak:  
Samepolitisk utvalg legger vekt på at både NORCE AS og Visjona AS har levert gode tilbud og 
oppfyller Kåfjord kommune sine vilkår satt i konkurransegrunnlaget, herunder samiskspråklig 
kompetanse, tospråklig rapport, kvalitet, tidsplan og pris.  
 
Samepolitisk utvalg vedtar følgende til hvem som får tilbud på oppdraget “Evaluering av samisk 
språk i Kåfjord”:  

1. Visjona AS  
2. NORCE Norwegian Research Centre AS 

 
Etter vekting vurderes Visjona AS å ha det mest fordelaktige tilbudet på det forespurte.  
 
Tabell for vekting ved tildeling av anbud:  
Evaluering av samisk språk i Kåfjord, saksnr. 19/290                                                   
Dato: 04.12.2019 
 
Tilbydere: 
 
 

 Visjona AS NORCE AS 

Pris u/ mva    
Kriterier Vekt % Poeng Vekt Poeng Vekt 
Pris 30 10 3 9 2.7 
Kvalitet 70 10 7 10 7 
      
Vekting 100 % - 10 - 9.7 
 
Merknader: Oppdragsgivers prisskjema var ikke lagt ved konkurransegrunnlaget. Tilbydernes 
prisskjema aksepteres. 
 

Vedtak: 
Etter vekting vurderes Visjona AS å ha det mest fordelaktige tilbudet på det forespurte.  
 
Tabell for vekting ved tildeling av anbud:  
Evaluering av samisk språk i Kåfjord, saksnr. 19/290                                                   
Dato: 04.12.2019 
 
Tilbydere: 
 
 

 Visjona AS NORCE AS 

Pris u/ mva    
Kriterier Vekt % Poeng Vekt Poeng Vekt 
Pris 30 10 3 9 2.7 
Kvalitet 70 10 7 10 7 
      
Vekting 100 % - 10 - 9.7 
 
Merknader: Oppdragsgivers prisskjema var ikke lagt ved konkurransegrunnlaget. Tilbydernes 
prisskjema aksepteres. 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
Saka legges frem uten vurdering og innstilling.  
 


