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Utvalg: Formannskap -  Næringssaker 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 05.05.2020 
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 
Jimmy Blomli Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
 
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. 
 
Bernt E. I. Lyngstad (s)  Britt Pedersen (s) Jens A Butter Simonsen (s) 
 
 
 
Svein O. Leiros (s)  Einar Eriksen (s)  Jimmy Blomli (s) 



       Offentlig saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 18/20 Lokale retningslinjer/tiltaksstrategier for Spesielle 
miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

 2015/872 

PS 19/20 Lokale retningslinjer for forvaltning av tilskudd 
til tiltak i beiteområder 

 2018/45 

PS 20/20 Salg av regulert forretning/industriareal på 
Løkvoll 

 2015/1402 

PS 21/20 Svar - Søknad om lån til bygging av ny 
driftsbygning 

 2020/234 

PS 22/20 Søknad om tillatelse til omdisponering av 
fulldyrka jord for oppføring av ny driftsbygning i 
landbruket 

 2020/67 

PS 23/20 Søknad om tillatelse til oppføring av bolig på 
eiendommen gnr. 34 bnr. 2. 

 2020/2 

PS 24/20 Svar - Søknad om tilskudd ***** X 2020/260 
 
 
Møtet ble startet kl. 13.05. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Britt Pedersen tar opp uteområdet rundt Trollvik skole, det ligger mye rot som bør fjernes. 
Administrasjonen følger opp saken. 
 
Jimmy Blomli fratrådte møtet 13.27 
 
Møtet ble hevet 13.45. 
  



 

PS 18/20 Lokale retningslinjer/tiltaksstrategier for Spesielle miljøtiltak i 
jordbruket (SMIL) 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Lokale retningslinjer og tiltaksstrategier for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for Kåfjord 
kommune, godkjennes gjeldende fra 01.01.2020 og inntil videre. 
 
Saken kan tas opp til behandling ved endring av forskrift, eller ny vektlegging og omprioritering 
av lokale retningslinjer og tiltaksstrategier.     
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Lokale retningslinjer og tiltaksstrategier for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for Kåfjord 
kommune, godkjennes gjeldende fra 01.01.2020 og inntil videre. 
 
Saken kan tas opp til behandling ved endring av forskrift, eller ny vektlegging og omprioritering 
av lokale retningslinjer og tiltaksstrategier.     
 

 

 

PS 19/20 Lokale retningslinjer for forvaltning av tilskudd til tiltak i 
beiteområder 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Lokale retningslinjer for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder i Kåfjord kommune, 
godkjennes gjeldende fra 01.01.2020 og inntil videre. 
 
Saken kan tas opp til ny behandling ved endring av forskrift/regelverk, eller omprioritering av 
tiltak.   
 



 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Lokale retningslinjer for forvaltning av tilskudd til tiltak i beiteområder i Kåfjord kommune, 
godkjennes gjeldende fra 01.01.2020 og inntil videre. 
 
Saken kan tas opp til ny behandling ved endring av forskrift/regelverk, eller omprioritering av 
tiltak.   
 
 

PS 20/20 Salg av regulert forretning/industriareal på Løkvoll 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Total Maskinservice AS, org. nr. 921 073 186, får kjøpe forretning/industritomt på 6.900 

m2 av kommunens eiendommer gnr 29, bnr 44 og 69, på Løkvoll, slik vedlagt kart viser. 
2. Kjøpesum for tomta settes til kr. 276.000,-. I tillegg kommer dokumentavgift med kr. 

6.900,-, og tinglysningsgebyr med kr. 540,-. 
3. Tomta måles opp så snart kjøpesum, gebyr, og avgift er betalt, og det er snøfritt på 

området. 
4. Dersom kjøpesum, avgift og gebyr ikke er betalt innen 2 måneder fra utsendelsesdato av 

faktura, faller tilbudet om kjøp automatisk bort. 
Dersom tomta ikke er bebygd innen to år etter tinglyst skjøte, kan kommunen kjøpe 
tomta tilbake for samme sum den ble solgt for. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Total Maskinservice AS, org. nr. 921 073 186, får kjøpe forretning/industritomt på 6.900 

m2 av kommunens eiendommer gnr 29, bnr 44 og 69, på Løkvoll, slik vedlagt kart viser. 
2. Kjøpesum for tomta settes til kr. 276.000,-. I tillegg kommer dokumentavgift med kr. 

6.900,-, og tinglysningsgebyr med kr. 540,-. 
3. Tomta måles opp så snart kjøpesum, gebyr, og avgift er betalt, og det er snøfritt på 

området. 
4. Dersom kjøpesum, avgift og gebyr ikke er betalt innen 2 måneder fra utsendelsesdato av 

faktura, faller tilbudet om kjøp automatisk bort. 
5. Dersom tomta ikke er bebygd innen to år etter tinglyst skjøte, kan kommunen kjøpe 

tomta tilbake for samme sum den ble solgt for.  
 
 



PS 21/20 Svar - Søknad om lån til bygging av ny driftsbygning 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Torstein Jenssen innvilges et tilskudd på kr. 150.000 til bygging av driftsbygning på sin 

eiendom i Djupvik i henhold til søknad. Godkjent kostnadsramme for tilskuddet er kr. 
3.300.000. 

2. Kontostreng for tilskuddet er 14745.416.325 og tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 
3. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 15.mai 2020. Hvis en slik bekreftelse 

ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil tilbudet bli 
trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

4. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Torstein Jenssen innvilges et tilskudd på kr. 150.000 til bygging av driftsbygning på sin 

eiendom i Djupvik i henhold til søknad. Godkjent kostnadsramme for tilskuddet er kr. 
3.300.000. 

2. Kontostreng for tilskuddet er 14745.416.325 og tilskuddet gis som bagatellmessig støtte. 
3. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 15.mai 2020. Hvis en slik bekreftelse 

ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil tilbudet bli 
trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

4. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 
 

PS 22/20 Søknad om tillatelse til omdisponering av fulldyrka jord for 
oppføring av ny driftsbygning i landbruket 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Torstein Jenssen gis tillatelse til omdisponering av ca. 2 dekar fulldyrka jord på eiendommen 
gnr. 2 bnr. 10 for å bygge ny driftsbygning for sauehold.  

mailto:postmottak@kafjord.kommune.no
mailto:postmottak@kafjord.kommune.no


Etter en samla vurdering kan tillatelse til omdisponering gis, da formålet har stor 
næringsinteresse.  
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Torstein Jenssen gis tillatelse til omdisponering av ca. 2 dekar fulldyrka jord på eiendommen 
gnr. 2 bnr. 10 for å bygge ny driftsbygning for sauehold.  
Etter en samla vurdering kan tillatelse til omdisponering gis, da formålet har stor 
næringsinteresse.  

 

 

PS 23/20 Søknad om tillatelse til oppføring av bolig på eiendommen gnr. 34 
bnr. 2. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 05.05.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i § 9 i Jordloven gis Per Sigmund Johansen tillatelse til omdisponering av ca. 1 
dekar fulldyrka jord på eiendommen gnr. 34 bnr. 2.   
Etter en samlet vurdering kan omdisponering gis av hensyn til samfunnsinteresser dvs. styrke 
bosettingen i området.  
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon kommuneplanens 
arealdel for oppføring av bolig på eiendommen gnr. 34 bnr. 2. Dispensasjon begrunnes med at 
oppføringen ikke vil berøre andre interesser utover landbruk. Tilrettelegging for boliger er høyt 
prioritert av kommunen. 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med hjemmel i § 9 i Jordloven gis Per Sigmund Johansen tillatelse til omdisponering av ca. 1 
dekar fulldyrka jord på eiendommen gnr. 34 bnr. 2.   
Etter en samlet vurdering kan omdisponering gis av hensyn til samfunnsinteresser dvs. styrke 
bosettingen i området.  
Med hjemmel i kap. 19 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon kommuneplanens 
arealdel for oppføring av bolig på eiendommen gnr. 34 bnr. 2. Dispensasjon begrunnes med at 



oppføringen ikke vil berøre andre interesser utover landbruk. Tilrettelegging for boliger er høyt 
prioritert av kommunen. 

 

 

PS 24/20 Svar - Søknad om tilskudd ***** 


