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Delegerte saker fra 30.4.20-2.6.20 

Henvisning til lovverk: 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Delegasjonssaken tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Delegerte vedtak 
Seleksjon: Utvalg: 18 - Delegert miljø, drift og utvikling, Journaldato: 30.04.2020 - 02.06.2020 
Rapport generert: 02.06.2020 
 
 
Utvalg  Løpenr  Saksnr        Type  Dato      Status  Saksbehandler 
UMDU- DEL 3425/2020  3/20           DS     30.04.202  J           Birger Olsen 
 
 
Tittel 
Dispensasjon for merking av snøskuterløyper 2020 - 2024 i Kåfjord kommune 
 
Vedtak  
Manndalen snøskuterforening, Kåfjord snøskuterforening, Olderdalen snøskuterforening og Ytre 
Kåfjord snøskuterforening, innvilges dispensasjon for à inntil 5 stk. snøskutere med sleder per 
oppdrag, til merking/stikking og nedtaking av stikker, innenfor sine respektive traseer med 
godkjente snøskuterløyper i Kåfjord kommune, jfr. merkeavtale.  
Dispensasjon gis med hjemmel i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag § 5a, vurdert i forhold til § 7, Lov om naturens mangfold §§ 8 – 12.  
Dispensasjonen gjelder for 4 sesonger 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 og 2023/2024 t.o.m. 
04.05.2024.  
Stikking og nedtaking av stikker skal skje når miljø og føreforhold tilsier at dette er forsvarlig. Det 
må tas særlig hensyn med merking av skredfarlige, kryssing av veg, og andre farefulle partier av 
løypene.  



All motorisert ferdsel skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til gitt 
dispensasjon. Olderdalsløypa må følge vedtatte klausuleringsbestemmelser. Dispensasjonen skal 
medbringes under ferdsel og forvises ved kontroll.  
Ledere for hver snøskuterforening er ansvarlig for at dette overholdes. 
 

Vurdering: 
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Orientering fra driftsseksjonen per mai 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
UMDU tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord kommune jobber kontinuerlig med å se på hvordan regnskapet skal kunne komme i 
balanse ved årets slutt. Dette er tatt opp jevnlig med rapporteringer til kommunaldirektørens 
ledergruppe, og kostnadskontroll har fått ytterligere skjerpet oppmerksomhet. 
 
Det er innført både vikarstopp og innkjøpsstopp i hele kommuneorganisasjonen. Dette blir tatt 
opp kontinuerlig med de ansatte, og samtlige på drift synes å være klar over den vanskelige 
økonomiske situasjonen kommunen er oppe i. 
 
Som tidligere nevnt er også drift avhengige av samspill med tjenestestedene for å holde 
kostnadssiden nede. Økt aktivitet på de ulike tjenestesteder (skoler, barnehager, nytt og gammelt 
helsebygg mv) medfører derav økt aktivitet og merkostnad for drift, for eksempel når økt/annet 
areal tas i bruk. 
 
Bemanning og kapasitet er en stor utfordring for drift. Når det, som i år, kommer to uforutsette 
hendelser som krever betydelig innsats, går det ut over kapasiteten til å styre øvrig drift. Denne 
våren har nok kapasiteten blitt satt på sitt ytterste, med betydelig arbeidsmengde også på helg, 
som følge av corona og flomsituasjonen. 
 
 
  



 
 
 
 
 
Helhetlig økonomisk oversikt per 31. mai 2020: 
 

- 
Beskrivelse Måned 1 - 5 (B) Måned 1 - 5 (R) Måned 1 - 5 (A) Måned 1 - 5 

(A%) 

- 

- 
 DRIFTSLEDER      

- 
Refusjon sykepenger  -92 000 -159 000 -67 000 -73 

- 
Andre inntekter  -5 140 000 -3 895 000 1 246 000 24 

- 
SUM INNTEKTER  -5 232 000 -4 053 000 1 179 000 23 

- 
Fast lønn  5 292 000 5 319 000 26 000 0 

- 
Vikarer  32 000 148 000 116 000 363 

- 
Vikar ved sykefravær  21 000 163 000 142 000 676 

- 
Vikar ved ferier  4 000 0 -4 000 -100 

- 
Ekstrahjelp  0 166 000 166 000 0 

- 
Overtid  114 000 139 000 25 000 22 

- 
Annen lønn  631 000 690 000 58 000 9 

- 
SUM LØNN  6 096 000 6 624 000 528 000 9 

- 
Pensjon og personalforsikringer  1 139 000 1 153 000 14 000 1 

- 
TOTALE LØNNSUTGIFTER  7 236 000 7 777 000 541 000 7 

- 
Kjøp av varer og tjenester  6 710 000 7 388 000 678 000 10 

- 
Andre utgifter  1 330 000 1 644 000 314 000 24 

- 
Betalte renter  0 1 000 1 000 0 

- 
SUM TOTALE UTGIFTER  15 275 000 16 810 000 1 535 000 10 

- 
RESULTAT  10 043 000 12 757 000 2 714 000 27 

 
 
Oppsummert kan vi si at resultatet sammenlignet med forrige periode er noe forbedret. Per 
januar-april hadde vi et overforbruk/merforbruk på 38 %, mens det nå per 31.05.20 er redusert 
noe til 27%. 
 
Inntekter 
Sum inntekter viser en svikt på 1,2 millioner kroner. Her er mye forklart ut fra manglende 
tilskudd inn fra eksterne kilder, som informert om sist: 
Leie uteareal (Implenia), skal ta ut (budsjettreguleres bort), tilskudd fra Lerøy til isbryting, ikke 
aktuelt for 2020 (budsjettreguleres bort), midler beredskap fra fylkesmannen 250 tusen, ses på 
senere/i samarbeid med flomsituasjonen. Støtte til prosjektutvikling for det gamle helsesenteret 
er ennå ikke omsøkt. Planlegges gjennomført før sommerferien. Leie fra Avfallsservice må 
muligens tas opp igjen politisk. Prosjektet påløp forrige valgperiode uten at kommunen fikk 
avtale på plass. Øvrige poster varierer noe, men følges med for å sikre oss de inntekter vi er 
avhengige av. 



Inntekter på last over kai og havneleie kommer ikke merkbart inn før over sommeren. 
 
Lønn 
Vi har et merforbruk på lønn med 541 tusen. Utviklingen er ikke positiv.  
Posten fast lønn ser ut til å forbedre seg, og differansen mellom budsjett og resultat er kun på 26 
tusen. Når det gjelder vikar/vikar ved sykefravær er denne høy. Men vi har høyt fravær på 
renholds siden. Vi gjør det vi kan for omfordeling av ansatte, men når det må være ekstra 
smittevask på skoler/barnehager blir det ikke mulig å inngå å ta inn vikarer uten at de ulike 
tjenestesteder stenges. Det skal ytterligere kontrolleres lønn på felleskapittelet for drfit. Her ser 
det ut til at noe kanskje må omposteres, som følge av at det skal avlønnes over ansvar 500 som 
gjelder tiltak som følge av corona. 
 
På brann er det avdekket at nesten 150 tusen på lønn gjelder 2019. Disse lønnsbilag har blitt 
liggende og ikke kjørt før på lønn for februar. Årsak til at de er sent kommet inn er uklart. 
Det ser ikke ut til at korrigeringer er gjennomført på ekstrahjelp. Her skal posten ikke endres fra 
da vi brukte ekstra ressurs på revisjon scooterløyper og digitalisering av bygg. 
 
Det er brukt noe på overtid og annen lønn (beredskapsvakt og utrykninger) da det har vært noen 
utfordringer med blant annet vannverkene våre (flomrelatert og UV). 
 
Lønnspostene skal vi ha som mål, at ved årets slutt, (sett bort fra renhold og ekstra tiltak), være i 
tilnærmet balanse. 
 
Annet/utgiftssiden: 
Kort oppsummert har vintervedlikeholdet nesten alene medført disse store overskridelsene. De 
øvrige postene vil vi klare å komme i tilnærmet balanse ved åprets slutt. Det er innført 
innkjøpsstopp i hele kommunen, og kun helt nødvendige varer kjøpes inn. Løpende kontrakter 
må likevel opprettholdes. 
 
 

Vurdering: 
Orienteringssaker gis ingen særskilt vurdering. 
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FLOM - beredskapsarbeid drift 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
UMDU tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord kommune har fått melding om flomfare og at kommunen må forberede seg på å være i 
beredskap for å sikre innbyggerne og verdier i kommunen. 
 
Kåfjord kommune registrerte dette som hendelse i krisestøtteverktøyet CIM 31.03.20, hvor 
NVEs analyser viser at det er fare for store vårflommer i nord. 
 
Drift ved kommunalsjef, beredskapsrådgiver, sammen med driftsoperatørene forsøkt å holde 
oversikt på situasjonen. Dette er til dels utfordrende da driftsoperatørene har vært i 
samfunnskritiske funksjoner (vann og avløpssiden av arbeidsområdet) og derav delvis ikke 
fysisk samlet tilgjengelig som følge av tiltak grunnet COVID-19 (corona). 
 
Kommunen opplever at dette med økende tilsyn på veier og arealer som er utsatte, nærings,- og 
boligområder gis økende oppmerksomhet denne sesongen. Snømålingene i våre områder, blant 
annet gjennomført av våre nærmeste kraftprodusenter (TK og Ymber) viser at det er opptil 1,5 
meter mere snø i fjellet på enkelte steder. Ved fare for større fart i snøsmeltingen frykter vi 
økende flomfare i Kåfjord. Den 28. mai opplyste Troms Kraft at det lå 300 % mer snø i fjellet 
enn hva er tilfellet ved normalår. 
 
Kåfjord kommune ønsket å synliggjøre behov for ekstra ressurser til forebyggende tiltak. 



Vi har, så langt det har vært mulig, og med de til enhver tid gjeldende kunnskap, utviklet 
kåfjordsamfunnet. Ny kunnskap viser derimot at de forholdsregler som engang ble lagt til grunn 
nødvendigvis ikke er like bevisste og klare i dag. Vi har gjennom NVE fått ny og bedre 
kunnskap for arealplanleggingen. Men mye er bygget på tidligere kunnskap, slik at vi i dag har 
betydelige utfordringer med forebygging i Kåfjord når det gjelder steinsprang, snø og 
sørpeskred, flomskred og flom, leirskred. 
 
I år ser vi særlig på flomfare og flomskred, samt sørpeskred som kan komme ved bråtining. Vi 
er også noe urolig av beredskapshensyn for jordskred. Kåfjord kommune er nødt til å benytte 
vårt driftspersonell for økt tilsyn, og for kontakt med NVE der det blir behov. Videre ser 
kommunen behov for forebygging, blant annet å rydde snø der det kan oppstå «propper, ha 
tilgjengelig materiell i form av sandsekker, innleie av maskiner til forebyggingstiltak for å sikre 
verdier.  
 
Kommunen har erfaring med flom fra tidligere, men vi frykter årets utfordring kan bli langt mer 
krevende enn det vi opplever i normalår, da snømengden i fjellet er så mye større enn ordinært.  
 
 
Kommunen har iverksatt tiltak for å løse utfordringene, i korte trekk som følger: 

 Rutiner ved frafall av mannskap, for å sikre kontinuitet i arbeidet med vannforsyning. 
Senere utvidet til også omfatte flomberedskap. 

 Rutiner for håndtering av risiko-objekt 
 Søknad om midler til forebygging for flom til fylkesmannen 
 Utvidet befaring av elver og bekker 
 Rapporteringsmøter administrasjon og driftsoperatørleddet ukentlig 
 Møte med Troms Kraft for informasjon og samarbeid Kåfjordelva (Teams) 
 Dialog med NVE om flomfare, etablert kontaktpunkt 
 Befaringer (befaring og oppfølging av situasjonen) på eiendom, ved mulig fare for 

utglidning av jordmasser 
 Bestilt geologisk vurdering av usikkerhet ved fare for jordras 
 Kontinuerlig loggføring av situasjonen ved fare for flom 

 
 

Elver i Kåfjord hvor det ved flom kan være fare for skade på bebyggelse, infrastruktur og 
dyrka mark 
 
Elvene er peket ut på bakgrunn av aktsomhetskart, tidligere hendelser og lokalkunnskap 
 
Nordmannvik 
Vikelva 
 
Olderdalen 
Olderdalselva 
 
Nomedalen 
Nomedalselva 
 
Trollvik 
Trollvikelva 
 
Kåfjorddalen 
Badjánanjohka 



Njuorjojohka 
Boršojohka 
Hanskejohka 
Sorbmejohka 
Kåfjordelva 
Skaidejohka 
Ruovddašjohka 
 
Skardalen 
Skarfvajohka 
 
Samuelsberg 
Duvdnejohka 
 
Manndalen 
Manndalselva 
Doaresjohka/Tverrelva 
Stuorrajohka 
Tørrelva 
Ahkavajohka 
Rasttevaddjajohka 
Apmelašjohka 
Ruovddašjohka 
 
Nordnes (Elvene her anses som SVV sitt ansvar, da de vil utgjøre en eventuell fare for E6.) 
Krokelva 
Huppaselva 
Bullojohka 
Hengelva 
Reavčajohka 
Innerelva 
 
 

Vurdering: 
Orienteringssaken gis ingen særskilt vurdering. 
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Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for Olderdalen elgvald 

Henvisning til lovverk: Viltlovens kap. V, § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med henvisning til § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Olderdalen elgvald: 4 dyr:  2 voksne hanndyr (1 ½ år og eldre), 1 voksen hodyr (1 ½ år og eldre), 
1 kalv 
 

Saksopplysninger/Vurdering: 

Olderdalen elgvald ble etablert i 2013 og utgjorde da totalt 14 100 dekar tellende areal. Etter 
utvidelse av elgvaldet i 2016 omfatter valdet i dag et areal på totalt 21 100 dekar.  

Etter at Olderdalen elgvald ble etablert er det foretatt årlige tellinger av vinterbestanden av elg i 
valdet. 
Resultater fra telling i valdet de siste årene: 
               
                   Antall dyr: 
2014                  18  
2015                  16 
2016                  17 
2017                  16-19 
2018                 +/- 15 
2019                  14 

Det er veldig positivt Olderdalen elgvald foretar årlige tellinger, og elgvaldet oppfordres til å 
fortsette med dette de kommende år.  

I år er det ikke utført telling i regi av valdet. Det ble avtalt at de droppet dette i og med at 
kommunen skulle foreta telling ved bruk av helikopter. Telling med helikopter ble utført 
24.04.20. Det ble ikke observert elg innenfor valdet. Det var imidlertid ikke en fullstendig 



telling. Tellingen fant sted sent på vinteren, med mye barflekker som gjorde tellingen 
utfordrende. En antar at det oppholdt seg elg i plantefeltene som en ikke fikk telt. Det er også 
observert elg i valdet etter at tellinga ble gjennomført. 
I løpet av vinteren 2019/20 er det ikke registrert elgpåkjørsler innenfor valdet. Som tidligere 
vintre er det observert mye elg i området ved Ysteby som ligger like utenfor valdet. Under 
tellinga 24.04.20 ble det også observert flere dyr her. En antar at elgene her tidvis også 
oppholder seg innenfor Olderdalen elgvald.  I år har vi forøvrig hatt en usedvanlig snørik vinter 
som trolig har påvirket hvor elgene har tatt opphold. 
 
Ved tildeling av elgkvote for Olderdalen elgvald i 2013 kunne en ikke bruke 50 % regelen i og 
med at elgvaldet var nyetablert. En var allerede da klar over at elgbestanden her tålte en langt 
hardere beskatning enn hva fellingskvoten ut i fra minsteareal tillot. 
De 4 første årene etter at valdet ble etablert var det fastsatt fellingskvote på 4 dyr. Høstjakten har 
vært avsluttet raskt hvert år da det har vært mye elg innenfor valdet. Et uttak av 4 dyr virket å 
være riktig i forhold til vinterbestanden i valdet. 
Under jakten høsten 2016 ble det observert enormt mange elg. Fellingskvota ble derfor økt til 6 
dyr i 2017.  Ut i fra Sett-elg registrering jakta 2017 ble det ikke registrert så mange dyr som året 
før. Resultatet fra telling av vinterbestanden i 2018 viste en bestand på rundt 15 dyr. I følge Sett-
elg skjemaet ble det observert bra med dyr under jakta 2018. I 2019 ble det telt 14 dyr.  I år ble 
det ikke telt dyr i valdet uten at dette tillegges avgjørende vekt. Det har uansett vært en nedgang 
i bestanden etter at valdet ble etablert i 2013. Fra lokalt hold påpekes at nedgangen har vært 
merkbar.  
 
Det er anbefalt et uttak på 25-30 % av en vinterbestand av elg, Ut i fra dette har trolig et uttak på 
6 dyr vært noe høyt. I 2018 ble uttaket redusert til 5 dyr, og i 2019 til 4 dyr. Det vil si samme 
nivå på jaktuttaket som en hadde de 4 første årene etter at valdet ble etablert.  Dersom en på sikt 
får en økning av elgbestanden i valdet, vil en justere uttaket i forhold til dette. Kommunen 
velger å prioritere et stort uttak av dyr gjennom jakt for å unngå problemer med påkjørsler og 
elg i boligfelt. For Olderdalen elgvald kan en kanskje si at en har lyktes med dette i og med at 
det har vært en nedgang i bestanden.       

Det vises for øvrig til Naturdata as sin rapport fra 2017 Vurdering av elgbestandene i Troms. 
Basert ut i fra data fra Sett elg skjemaer for tidsepoken 1990-2017 er det kommet en tilråding av 
hvordan elgbestandene i Troms bør forvaltes framover. For Kåfjord kommune er det verdt å 
merke seg følgende: 

For Nord-Troms ble bestanden anbefalt redusert med 10-15 % i 2014. Dagens bestandstetthet er 
høyere enn før jakta 2014, og det anbefales at bestanden reduseres 15-20% fra dagens nivå.   

Dette er en oppfølging av liknende rapport fra 2014 hvor det bl.a. framgikk følgende:  

I Kyst-Troms og Nord-Troms har bestandene stort sett økt siden områdene ble kolonisert av elg 
og følgelig eksisterer det mindre erfaring med hensyn til hvor store bestander områdene kan 
tolerere. 

I fravær av gode erfarings tror vi det er tilrådelig også å vise tilbakeholdenhet med ytterligere 
bestandsøkning i Kyst-Troms og Nord-Troms. Vårt råd er at bestandene heller reduseres enn 
økes, slik at forvaltningen får tid til å høste erfaringene fra bestanden på dagens nivå eller et 
noe lavere nivå. Særlig ser vi det tilrådelig å stoppe bestandsveksten i Nord-Troms, der 
bestanden har økt mye over lang tid. 
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Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for Indre Kåfjord elgvald 

Henvisning til lovverk: Viltlovens kap. V, § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med henvisning til § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Indre Kåfjord elgvald: 4 dyr: 2 voksne hanndyr (1 ½ år og eldre), 2 kalv) 
 

Saksopplysninger/Vurdering: 
 
Indre Kåfjord elgvald har gjennomført telling av vinterbestanden av elg de siste 6 årene, unntatt i 
2015. 
Tellingene har normalt vært gjennomført i løpet av mars/april.  
 
Resultat fra tellingene de siste år: 
 
2014: 44 dyr 
2015: ikke telt 
2016: 45 dyr 
2017: 27 dyr 
2018: 32 dyr 
2019: 18 dyr 
 
I år er det ikke utført telling i regi av valdet fordi kommunen gjennomførte telling ved bruk av 
helikopter den 24.04.20, det ble telt 8 dyr innenfor valdet.  
 
Selv om det ikke er foretatt egen telling i regi av valdet har Nils Samuelsen gjennomført en 
registrering av elgbestanden den 13.04.20 og i tidsrommet like etterpå. Det foreligger følgende 
rapport fra registreringen: 
 
Skitur fra Brattland til Orda , videre nordover mot Nomedalen. Kom ned til  Nomedalselva 

oppe ved brua ved  Gotfred sin hytte.  Gikk så ned langs elva på sørsida. 



Ikke tegn til elgaktivitet høgere oppe.  Videre langs høyspentlinja sørover. 

Mellom Langhaug og Harald Ballovarre 5 elg, to kyr,to kalver og et voksent ukjent. 

Innafor Steinnes 3 dyr som beitet på osp som var felt langs linja. 

Ved Brattland / Rundberg  1 ku og en kalv. 

Dagen etter melding om flere elg oppe i Ankerlia. Dro opp og telte 4 dyr. 

Samtidig et dyr i Trollvik. 

Ku og kalv på Holmen (oppe på melen) 

Jarle Myrhaug meldte om to dyr mellom Båelva og Skardalen i Påskeuka. 

To dyr har gått oppe på Jollalåkte (platå vestsia fjorden tvers for Bakkemo) sia før Jul. 

Disse to dyra kom ned for ei uke sia. 

Etter å ha kontaktet div.personer / elgjegere kom jeg fram til  21 dyr. 

Mener at tallet er ganske korrekt da de fleste dyr var nede i terrenget og holdt seg i ro 

I lang tid. 

 
 
Oversikt over antall påkjørsler og uttak gjennom jakt de siste årene: 
 
                                       Antall påkjørsler                              Uttak jakt 
 
Vinter 2010/11                        11 (4)                                     høst 2011:  8    
           2011/12                          1 (1)                                     høst 2012:  3 
           2012/13                          7 (4)                                     høst 2013:  8 
           2013/14                          5 (4)                                     høst 2014: 11  
           2014/15                          1 (0)                                     høst 2015:   8  
           2015/16                          2 (1)                                     høst 2016: 11  
           2016/17                          1 (1)                                     høst 2017:   6 
           2017/18                          6 (4)                                     høst 2018:   6 
           2018/19                          2 (1)                                     høst 2019:   6 
 
I parentes vises antall dyr drept ved påkjørsler. 
 
Indre Kåfjord elgvald omfatter i dag et areal på 33 800 dekar.  Indre Kåfjord elgvald har vært  
det valdet i kommunen med flest elg og hvor det har vært størst problemer med påkjørsler 
tidligere vintre.  Elgbestanden i området har vært høy og hadde kanskje sitt toppunkt rundt 
2010/11. Indikasjoner på dette var økende antall observasjoner, beiteskader på skog og flere 
elgpåkjørsler.  
 
Etter 2010/11 synes det som om elgbestanden i valdet har blitt gradvis redusert. Det har vært 
enkelte vintre med få observasjoner av elg og lite påkjørsler, spesielt vinteren 2011/12. Dette 
medførte et lite jaktuttak høsten 2012 (3 dyr). Vinteren etter, 2012/13, medførte et stort snøfall 
at mye elg trakk ned mot bebyggelse og veg. Dette er forøvrig noe som skjer hver vinter etter 
store snøfall. Hovedferdselsåren E 6 går gjennom en smal landstripe mellom sjøen og fjellet og 
dermed er det uunngåelig at dette medfører problemer med at elgen også kan utgjøre en fare for 
trafikken.   



I 2014 begynte en å telle vinterbestanden av elg i valdet slik at har en bedre oversikt over 
antallet, selv om bakketelling er krevende og erfaringsmessig vil en ikke klare å kartlegge hele 
bestanden. Det vil likevel gi en god indikasjon på hvor mange dyr det er i valdet vinterstid. 

Telling i 2014 og 2016 viste en vinterbestand på 44-45 dyr.  I samme periode var det et jaktuttak 
på 8-11 dyr, og antall påkjørsler gikk noe ned.   

Tellinga i mars 2017 viste en vinterbestand på 27 elg. Tellinga ble utført like etter et stort 
snøfall. Det store snøfallet kan ha medvirket til at dyrene holdt seg i ro og var vanskelig å 
observere. Tellinga i 2018 viste en vinterbestand på 32 dyr. Vinteren 2017/18 var det forøvrig 
registrert flere påkjørsler enn forangående vintre, 6 påkjørsler der 4 dyr ble drept. I tillegg måtte 
et skadet dyr avlives overfor Brattland. Vinteren 2018/19 var det 2 påkjørsler innenfor valdet, ett 
dyr ble drept. Sist vinter (2019/20) er det også registrert 2 påkjørsler innenfor valdet, ett dyr ble 
drept. 

Det er indikasjoner på at det har vært en nedgang i antall dyr i valdet de siste 3-4 år. Flere 
momenter kan tyde på dette; færre påkjørsler, færre observasjoner av elg, Sett-elg registreringer, 
økning av elgbestanden i nabovaldet Manndalen/Skardalen som kan indikere at dyr har trukket 
ut fra Indre Kåfjord.  

Det er fortsatt mye en ikke vet om elgbestanden i Kåfjord, hvor de trekker osv. Erfaringer fra 
tidligere år har vist at det plutselig kan være at det brått dukker opp langt flere elg enn det en 
hadde forutsatt. Slike situasjoner oppstår vinterstid med stort snøfall og dyrene trekker nedover i 
terrenget. Kåfjord kommune har en gang tidligere (i 2012) vært for restriktiv ved fastsetting av 
elgkvote for dette valdet. Dette er noe en har tatt lærdom av. Målsettingen må være at flest dyr 
blir tatt ut gjennom ordinær jakt i stedet for gjennom påkjørsler. Det er også positivt at det 
gjennomføres telling av vinterbestanden av elg i valdet som gir et bedre grunnlag for å fastsette 
fellingskvoter.   

En tommelfingerregel tilsier et uttak på 25-30 % av en vinterbestand av elg. Et uttak på 11 dyr 
som en har hatt enkelte år har kanskje vært noe høyt. Samtidig har dette vært nødvendig i en 
periode for å få ned bestanden, spesielt med tanke på de mange elgpåkjørslene en har hatt 
innenfor valdet. De siste 3 årene har det vært et jaktuttak på 6 dyr noe som har synes å ha vært 
rimelig i forhold til vinterbestanden. Telling i fjor, 2019 viste en merkbar nedgang i antall dyr. 
Ved årets telling ved bruk av helikopter ble det telt 8 dyr innenfor valdet. Det var imidlertid ikke 
en fullstendig telling. Tellingen fant sted sent på vinteren, med mye barflekker som gjorde 
tellingen utfordrende. En antar at det oppholdt seg en del elg i plantefeltene som en ikke fikk 
telt. Registreringen som ble gjort tidligere på våren (13.04.20) viser trolig et riktigere bilde av 
antall elg i valdet. Ved tellingen 24.04 ble det forøvrig observert elgspor på mange av de samme 
stedene hvor det ble registrert elg 13.04. Dyrene vil normalt ikke bevege seg så mye på den 
tiden av året.  

Resultatene fra Sett-elg de tre siste årene har vært på samme nivå, med betydelig mindre elg enn 
tidligere år. Med den nedgangen som har vært i elgbestanden de siste årene bør en også vurdere 
å redusere jaktuttaket foran årets jakt. 
Generelt er det veldig god beitepotensiale for elg i Troms. Utfordringer er snørike vintre som 
bl.a. medfører elgpåkjørsler. Signaler fra de som overvåker elgbestanden i Troms er hard uttak 
gjennom jakt.  



Det vises for øvrig til Naturdata as sin rapport fra 2017 Vurdering av elgbestandene i Troms. 
Basert ut i fra data fra Sett elg skjemaer for tidsepoken 1990-2017 er det kommet en tilråding av 
hvordan elgbestandene i Troms bør forvaltes framover. For Kåfjord kommune er det verdt å 
merke seg følgende: 

For Nord-Troms ble bestanden anbefalt redusert med 10-15 % i 2014. Dagens bestandstetthet 
er høyere enn før jakta 2014, og det anbefales at bestanden reduseres 15-20% fra dagens nivå.   

Dette er en oppfølging av liknende rapport fra 2014 hvor det bl.a. framgikk følgende:  

I Kyst-Troms og Nord-Troms har bestandene stort sett økt siden områdene ble kolonisert av elg 
og følgelig eksisterer det mindre erfaring med hensyn til hvor store bestander områdene kan 
tolerere. 

I fravær av gode erfarings tror vi det er tilrådelig også å vise tilbakeholdenhet med ytterligere 
bestandsøkning i Kyst-Troms og Nord-Troms. Vårt råd er at bestandene heller reduseres enn 
økes, slik at forvaltningen får tid til å høste erfaringene fra bestanden på dagens nivå eller et 
noe lavere nivå. Særlig ser vi det tilrådelig å stoppe bestandsveksten i Nord-Troms, der 
bestanden har økt mye over lang tid. 
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Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for Nordmannvik/Olderdalen elgvald 
- bruk av 50 % regelen i § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt. 

Henvisning til lovverk: Viltlovens kap. V, § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med henvisning til § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Nordmannvik/Olderdalen elgvald: 4 dyr:  2 voksne hanndyr (1 ½ år og eldre), 1 voksen hodyr (1 
½ år og eldre), 1 kalv 

Minsteareal pr. dyr blir da  4500 dekar. 

Bruk av 50 % regelen begrunnes med at elgbestanden i området fortsatt er god og bærekraftig. 
Dette er dokumentert gjennom årlige tellinger. Elgbestanden i valdet tåler for tiden større 
beskatning enn det som gjeldende minsteareal tilsier. 
 
 
 

Saksopplysninger/Vurdering: 
Nordmannvik/Olderdalen elgvald har gjennomført bakketelling av elg i april 2020. Det 
foreligger følgende rapport fra årets telling: 
 
Vi foretok tellinga lørdag 04/04 og vi talte 23 dyr. Av dette var det 3 kyr med tvillingkalv. 2 
kyr med 1 kalv. Resten ukjent. 
 
Vi var 3 stk som gikk I gode sporingsforhold. 
 
Kåfjord kommune gjennomførte telling av elg med helikopter den 24.04.20. Det ble da telt 14 
dyr innenfor valdet. 
 
 
 



Resultater fra telling i valdet de siste årene: 
               
                   Antall dyr: 
2011                  22     
2012                  21 
2013                  25 
2014                  25  
2015                  29 
2016                  22 
2017                  20 
2018                  27 
2019                  15 
 
Tellinga viser at det har vær en stabil vinterbestand av elg i valdet gjennom flere år. Under jakta 
2018 ble det observert færre dyr enn tidligere år. Tellinga i 2019 viste den samme tendensen. 
Under jakta i fjor høst var det en bedring dvs. det ble observert flere dyr enn året før. Det har 
vært skutt 3 dyr under jakta de to siste årene. Årene før har jaktuttaket ligget på 5-6 dyr.  
 
I løpet av vinteren 2019/20 er det ikke rapportert om elgpåkjørsler innenfor valdet. Det har 
imidlertid vært 2 påkjørsler i området nord for valdet. Denne vinteren har som kjent vært snørik, 
noe som vanligvis medfører at elgen trekker ned mot bebyggelse og veg. Som tidligere vintre 
har det vært observert mange elg i området ved Ysteby som ligger i den nordlige delen av 
valdet. Dette medfører bl.a. synspunkter om at det er for mye elg og elgkvotene må økes. Ofte er 
det slik at en om vinteren kan få tett konsentrasjon av elg i enkelte områder.  

Gjeldende minsteareal for Nordmannvik/Olderdalen elgvald er 5000 dekar, fastsatt gjennom 
endring av Forskrift om elgforvaltning, Gàivuona suohkan – Kåfjord kommune (FOR 2005-06-
27 nr 1817), Kåfjord kommunestyre den 24.06.11, sak 32/11.  

Nordmannvik/Olderdalen elgvald omfatter et areal på 18 000 dekar. Elgbestanden i området har 
vært ansett som god og bærekraftig. 50 % regelen har også vært brukt ved tildeling av 
fellingskvoter for dette valdet de senere år.  
Fram til 2012 lå fellingskvoten på 4 dyr. I 2013 ble denne økt til 5 dyr. Fra 2014 til og med 2018 
var fellingskvoten 6 dyr. Et uttak på 6 dyr har virket som et fornuftig nivå i forhold til den 
vinterbestanden som var i den perioden. Det har også vært grunnlag for å ta ut produksjonsdyr 
(elgkyr) under jakta de siste årene. I 2019 ble fellingskvoten satt til 4 dyr, 3 dyr ble felt. 
Tendensen har vært noe mindre elg i valdet de 2-3 siste årene. Dette ut i fra erfaringer fra jakt og 
tellinger.  
 
Bestanden i valdet blir kontrollert gjennom årlige tellinger. En slik kontroll med elgbestanden i 
valdet gir bl.a. et bedre grunnlag for å fastsette fellingskvoter. 



Bakketelling av elg den 04.04.20 viste et resultat på 23 dyr. Telling med helikopter den 24.04.20 
kom til et resultat på 14 dyr. Det var imidlertid ikke en fullstendig telling. Tellingen fant sted 
sent på vinteren, med mye barflekker som gjorde tellingen utfordrende. En antar at det oppholdt 
seg elg i plantefeltene som en ikke fikk telt. Også i de lavereliggende områder mot sjøen var det 
lite snø som gjorde tellingen vanskelig.  

Det vises for øvrig til Naturdata as sin rapport fra 2017 Vurdering av elgbestandene i Troms. 
Basert ut i fra data fra Sett elg skjemaer for tidsepoken 1990-2017 er det kommet en tilråding av 
hvordan elgbestandene i Troms bør forvaltes framover. For Kåfjord kommune er det verdt å 
merke seg følgende: 

For Nord-Troms ble bestanden anbefalt redusert med 10-15 % i 2014. Dagens bestandstetthet 
er høyere enn før jakta 2014, og det anbefales at bestanden reduseres 15-20% fra dagens nivå.   

Dette er en oppfølging av liknende rapport fra 2014 hvor det bl.a. framgikk følgende:  

I Kyst-Troms og Nord-Troms har bestandene stort sett økt siden områdene ble kolonisert av elg 
og følgelig eksisterer det mindre erfaring med hensyn til hvor store bestander områdene kan 
tolerere. 

I fravær av gode erfarings tror vi det er tilrådelig også å vise tilbakeholdenhet med ytterligere 
bestandsøkning i Kyst-Troms og Nord-Troms. Vårt råd er at bestandene heller reduseres enn 
økes, slik at forvaltningen får tid til å høste erfaringene fra bestanden på dagens nivå eller et 
noe lavere nivå. Særlig ser vi det tilrådelig å stoppe bestandsveksten i Nord-Troms, der 
bestanden har økt mye over lang tid. 
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Tildeling av fellingskvote for elg i 2020 for Manndalen/Skardalen elgvald 

Henvisning til lovverk: Viltlovens kap. V, § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med henvisning til § 18 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt vil Kåfjord kommune fastsette 
følgende fellingskvoter for elg i 2020: 
 
Manndalen/Skardalen elgvald: 5 dyr :  2 voksne hodyr (1 ½ år og eldre), 2 voksne hanndyr (1 ½ 
år og eldre), 1 kalv 
 

Saksopplysninger/Vurdering: 
I år er det ikke utført telling i regi av valdet fordi kommunen gjennomførte telling ved bruk av 
helikopter den 24.04.20, det ble telt 3 dyr innenfor Manndalen/Skardalen elgvald.  
 
I 2015 var det første gang at det ble gjennomført bakketelling av vinterbestanden av elg innenfor 
dette valdet. Kåfjord kommune har gjentatte ganger påpekt at elgbestanden i valdet burde vært 
fulgt opp med årlige bakketellinger. Det er veldig positivt at Manndalen/Skardalen elgvald har 
gjennomført en slik telling de 5 siste årene. En oversikt over vinterbestanden av elg i valdet gir 
bl.a. et bedre grunnlag for å fastsette fellingskvoter. Dersom en har årlige tellinger kan en justere 
uttaket av elg i forhold til vinterbestanden.  
En er selvfølgelig klar over at ved en slik bakketelling ikke vil klare å kartlegge hele bestanden. 
Men det gir en god indikasjon på hvor mange dyr det er valdet på aktuelle tidspunkt for telling. 
 
Det er forøvrig interessant å registrere at det også er brukt drone under tellingene. I framtiden vil 
dette trolig bli mer vanlig. Med de terrengforholdene vi har i Kåfjord kommune vil dette være et 
nyttig hjelpemiddel for å kartlegge områder som er vanskelig å komme til. 
 
Resultater fra telling i valdet de siste årene: 
               
                   Antall dyr: 
2015                  17 
2016                  25 
2017                  23 



2018                  12 (ikke fullstendig telling) 
2019                  32  
 
Det er tegn på at elgbestanden i aktuelle elgvald har økt noe de siste årene. Tellinger de siste 
årene viser dette. Observasjoner av dyr og data fra Sett elg registreringer viser den samme 
tendensen. Vinteren 2018/19 ble det observert langt flere dyr i Manndalen enn tidligere år. Det 
er også indikasjoner på at det de siste årene har vært tilførsel av dyr til valdet fra Indre Kåfjord.  
 
Denne vinteren har det vært observert lite elg i Manndalen, telling 24.04.20 viste et resultat på 3 
dyr. Det var imidlertid ikke en fullstendig telling. Tellingen ble gjennomført sent på vinteren, 
mye barflekker gjorde tellingen utfordrende. En antar at det derfor var en del elg en ikke fikk 
telt. Innover dalførene som Manndalen lå det imidlertid fortsatt mye snø slik at det var mulig å 
finne elg. Det har forøvrig vært en vinter med store snømengder som også kan ha påvirket hvor 
elgen oppholder seg. 
 
I løpet av vinteren 2019/20 er det ikke rapportert elgpåkjørsler innenfor Manndalen/Skardalen 
elgvald.    

Gjeldende minsteareal for Manndalen/Skardalen elgvald har vært 12 000 dekar, Forskrift om 
elgforvaltning, Gàivuona suohkan – Kåfjord kommune (FOR 2005-06-27 nr 1817), fastsatt av 
Kåfjord kommunestyre 27. juni 2005. Forskriften ble endret av Kåfjord kommunestyre den 
24.06.11, sak 32/11 slik at minstearealet ble satt til 5 000 dekar for to av elgvaldene i Kåfjord. 
Minsteareal på 12 000 dekar ble opprettholdt for Manndalen/Skardalen elgvald. På det 
tidspunktet var elgbestanden i Manndalen/Skardalen ansett for å være svak i forhold til andre 
deler av kommunen. Ut i fra beitepotensiale og sammenlignet med øvrige deler av kommunen 
burde en forventet en langt større bestand i dette valdet. 
På grunn av at elgbestanden i valdet har vært økende de siste årene har en vært klar over at  
minstearealet måtte reduseres før eller siden.  
Minstearealet for valdet ble også endret i 2018 til 8000 dekar. Dette etter søknad fra 
Manndalen/Skardalen elgvald fra 20.11.17. 
Med bakgrunn i resultat fra tellingen i 2019 ba Manndalen/Skardalen elgvald om at 
minstearealet reduseres til 5000 dekar. Det vil ikke være aktuelt med en endring av 
minstearealet på dette tidspunktet. Minsteareal på 8000 dekar for valdet har vært gyldig kun to 
jaktsesonger. En bør samle mer erfaring med gjeldende minsteareal før en gjør ytterligere 
endringer på dette feltet.  
Det er også mulighet til å bruke 50 % regelen ved fastsetting av fellingskvoter for 
Manndalen/Skardalen elgvald. Ut i fra valdets størrelse innebærer det at fellingskvoten kan ligge 
på mellom 3 og 11 dyr.  
  
Manndalen/Skardalen elgvald omfattet i dag et areal på 45 900 dekar. Valdet ble utvidet med 
11 000 dekar i 2017 da et større areal i øvre deler av Manndalen ble tatt med i valdet.   

Med et minsteareal på 12 000 dekar hadde en fram til 2016 hatt grunnlag for en fellingskvote på 
3 dyr. I og med at elgbestanden i valdet er i økning ble fellingskvoten økt med ett dyr i 2016.  
Dette var første gang en brukte 50 % regelen ved tildeling av fellingskvote for dette valdet. I 
2017 ble det også gitt en fellingskvote på 4 dyr. Endring av minstearealet i 2018 medførte en 
fellingskvote på 5 dyr dette året. I fjor 2019 var det en fellingskvote på 8 dyr, 7 dyr ble felt.  

Et minstearealet på 8000 dekar vil tilsi en fellingskvote på 5 dyr.   

Det vises for øvrig til Naturdata as sin rapport fra 2017 Vurdering av elgbestandene i Troms. 
Basert ut i fra data fra Sett elg skjemaer for tidsepoken 1990-2017 er det kommet en tilråding av 



hvordan elgbestandene i Troms bør forvaltes framover. For Kåfjord kommune er det verdt å 
merke seg følgende: 

For Nord-Troms ble bestanden anbefalt redusert med 10-15 % i 2014. Dagens bestandstetthet 
er høyere enn før jakta 2014, og det anbefales at bestanden reduseres 15-20% fra dagens nivå.   

Dette er en oppfølging av liknende rapport fra 2014 hvor det bl.a. framgikk følgende:  

I Kyst-Troms og Nord-Troms har bestandene stort sett økt siden områdene ble kolonisert av elg 
og følgelig eksisterer det mindre erfaring med hensyn til hvor store bestander områdene kan 
tolerere. 

I fravær av gode erfaringstall tror vi det er tilrådelig også å vise tilbakeholdenhet med 
ytterligere bestandsøkning i Kyst-Troms og Nord-Troms. Vårt råd er at bestandene heller 
reduseres enn økes, slik at forvaltningen får tid til å høste erfaringene fra bestanden på dagens 
nivå eller et noe lavere nivå. Særlig ser vi det tilrådelig å stoppe bestandsveksten i Nord-Troms, 
der bestanden har økt mye over lang tid. 
En tommelfingerregel tilsier et uttak på 25-30 % av en vinterbestand av elg. En hovedgrunn for 
reduksjon av minstearealet i 2018 var å hindre at elgbestanden i valdet vokser i alt for stor grad. 
Ut i fra sett-elg 2018 og telling vinteren 2019 virket det som om elgbestanden vokste mer enn 
ønskelig.  
Det ble derfor satt en fellingskvote på 8 dyr foran jakta 2019. Utviklingen av bestanden 
fremover basert på erfaringer fra jakt og videre tellinger vil vise effekten av et uttak på dette 
nivået. Dersom en på sikt får en negativ utvikling av elgbestanden i valdet, vil en justere uttaket 
i forhold til dette.  
 
Denne vinteren har det som kjent ikke vært observert like mye elg i Manndalen som forrige 
vinter. Det kan være at store snømengder har påvirket hvor elgene oppholder seg. En har hørt 
rykter om at det har vært observert mye elg i Skibotn denne vinteren. Det kan være at en del av 
disse dyrene oppholder seg i Manndalen/Skardalen elgvald sommerstid. Vi vet fortsatt lite 
hvordan elgen i Kåfjord trekker. Tellinga den 24.04.20 påviste kun 3 dyr innenfor valdet, men vi 
fikk trolig ikke med oss alle dyrene. Det ble bl.a. observert spor etter dyr ved Indre Nordnes og 
ved Skardalen uten at vi så dyrene.   
Det er uansett indikasjoner på at det er mindre elg i valdet nå sammenlignet med forrige vinter 
noe som også tilsier at fellingskvoten reduseres dette året.   
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Utredning - Høydebasseng Løkvoll, Manndalen vannverk 

Henvisning til lovverk: 
Drikkevannsforskriften 
 
Vedlegg 
1 Saksutredning 2019 
2 kartskisse 
3 Rapport Sweco 2018 
4 Rapport Sweco 2013 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll – Manndalen 
vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 

2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1: Høydebasseng i kombinasjon av bygging av ny 
ledning prioriteres inneværende år.  

3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 1 «Høydebasseng» 600 000,- inkl mva 
dekkes av låneopptak 

4. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 «Oppdimensjonering av vannledning 
Vatnet – Tverrelva» 600 000,- inkl mva legges inn i kapitalbudsjettet for 2021. 

5. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 375 000,- inkl mva + 5 875 000,- inkl 
mva) legges inn i kapitalbudsjett for 2021/2022.  
(Samlet sum ekskl mva: 9 000 000,-) samlet sum inkl mva: 11 250 000,-. Dette 
inkluderer høydebasseng Løkvoll og oppdimensjonering av vannledning fra Vatnet til 
Tverrelva. 

 
 
 
 
 
 
 



Saksopplysninger: 
Saka ble behandlet i Kåfjord kommunestyre den 12.02.2019, i sak 6/19. Følgende ble vedtatt: 
Saken utsettes 
Det ønskes ny utredning i forbindelse med lekkasjer på linja, samt innsnevring og kostnader for 
en rundkjøring i Manndalen. 
Saken legges frem på neste møte 
 
I perioden oktober 2018 til oktober 2019 hadde administrasjonen redusert bemanning i 50 %. Først i 
oktober 2019 ble det tatt inn vikar for å ivareta daglige henvendelser, slik at saksbehandling og 
prosjektoppfølging igjen kunne prioriteres høyere. 
Saken ble likevel fremmet til behandling av ordfører til møte den 17.04.2020 uten ytterligere 
utredning. 
 
Saksutredning datert 08.01.2019: Ligger vedlagt 
 
Utfyllende saksopplysninger 
 
Lekkasjeberegninger:  
I beregninger gjort i Hovedplan for vann for Manndalen vannverk, lå lekkasjeprosenten i 2016 på  
46 % basert på levert vann i 2016: 125 006 m³, avlest på vannmåler. Gjennomsnittlig forbruk/time: 
15,78 m³. SD-anlegget ble tatt i bruk fra begynnelsen av februar 2016, vannmengden er avlest på 
vannmåler og i rapport. 
 
KOMTEK-rapport fra 08.02.2018 viser at det var 210 abonnenter tilknyttet vann (x 2,19 = 460 pe). 
KOMTEK 24.04.2020: 215 abonnenter tilknyttet vann (x 2,19 = 470 pe). I 2018/2019 ble det 
gjennomført en arealkartlegging av boliger/hytter i Kåfjord. I dette prosjektet ble det avdekket 
abonnenter som var tilkoblet kommunalt nett, men ikke registrert i KOMTEK. For Manndalen gjaldt 
dette 5 husstander (10 pe). Dette har ikke veldig stor betydning for forbruket. 
 
Reparasjon av en større vannlekkasje ved Fossen i Manndalen i 2018, viser en nedgang i 
vannleveransen. 

 
(Kilde: IP Jørgensen, eadata.no -Sentral driftsovervåking, årsrapport 2018) 



 

Tall fra det sentrale driftsovervåkningsanlegget (SD-anlegg) viser et årsforbruk i 2019 på 
168 407,16 m³. Dette utgjør 14 033,93 m³/mnd i gjennomsnitt. 
Her må situasjonen også sees i sammenheng anleggsvirksomheten i Manndalen, denne ble nærmest 
avsluttet høsten 2018.  Dette viser en betydelig økning i vannleveransen fra 2016 til 2017, og 
forbruket opprettholdes både i 2018 og 2019 
 
År 2016 2017 2018 2019 
Forbruk/time 15,78 m³ 19,79 m³ 19,51 m³ 19,49 m³ 

 
Nye beregninger basert på tallene stipulerer dermed en økning i lekkasjeprosenten fra 46 % til 56 %. 
Driftsoperatørene må gjøre ytterligere tiltak på lekkasjesøk i Manndalen i barmarksesongen 2020. I 
hovedplanen er lekkasjesøk et av de viktigste tiltakene for å ivareta drifts- og leveringssikkerhet, og 
Manndalen har i 2020 høyeste prioritet. 
 
Lekkasjer på private vannledninger er vanskelig å avdekke av flere årsaker.  

 Kommunen har ikke kartverk som viser de private ledningstrasèene. Kun de senere årene har 
kommunen begynt å registrere tilknytningspunktene. 

 De private ledningene er av ulik årgang, og av ukjent kvalitet. Vannledninger kan være av 
ulike materialer (plast, galvanisert stål, kopper) og er i mindre dimensjoner (fra 40 mm og 
nedover), noe som gjør lekkasjesøk svært vanskelig med det utstyret kommunen har i dag.  

 Kommunen har ikke generell adgang til lekkasjesøk i private områder uten grunneiers 
tillatelse.  

 
 
 
Analysemodell som er benyttet i simulering av vannbehov i Manndalen: 
Kopiert fra rapport Sweco, 18.12.2018: «Med bakgrunn i kommunens ledningskartverk og øvrig 
kartverk er det utarbeidet en enkel og ikke kalibrert modell over Manndalen vannverk i EPANET. 
Modellen er basert på relativt grovt kartgrunnlag og ikke oppmålte høyder for selve ledningsnettet. I 
tillegg er det begrenset med kunnskap om ledningsnettet og måledata for systemet. Manglende 
kalibrering betyr at inngangsparametrene er basert på en begrenset mengde målinger, og derfor er 
nøyaktig vannforbruk på de ulike stedene samt trykktap ikke kjent. Modellen er også relativt sårbar 
på grunn av lange strekninger med relativt små dimensjoner og at det mangler ringledninger i 
vannverket. Samtidig har ledningsnettet en enkel struktur slik at modellen på tross av begrensninger 
i måledata kan benyttes for enkle analyser. 
Modellen benyttes for å simulere dagens situasjon, samt hvordan situasjonen kan endres av 
utbygginger.» 
 
Ut fra dette må kommunen forstå rapporten som en simulering og stipulering av forbruk og kapasitet 
på ledningsnettet.  
 
Innsnevring på linja 
Dimensjonsøkning Vannet- Tverrelva er nevnt i rapport fra Sweco (tiltak 4 på side 4(6)). 
Konsulenten har simulert hvilken virkning dette vil ha på leveransen og modellen viser at utskiftning 
av denne ledningen og dimensjonsøkning fra 110 mm til 160 mm øker kapasiteten på ledningsnettet 
fra 4,5 l/s til ca 6,0 l/s. Kostnadene for tiltaket er etter oppjusterte priser stipulert til 5 375 000,- (inkl 
mva). I rapporten heter det videre at på grunn av ny bebyggelse på østsiden av Vatnet, kan 
oppgradering i området utføres ved at det etableres ny ledning på østsiden av vatnet i stedet for på 
vestsiden. Dette gir 332 m lengere trasè og ca 1 million i høyere kostnader. Altså vil etablering av 
ledningen på østsiden beløpe seg til ca kr 5 millioner. En detaljprosjektering vil gi et bedre bilde 
over kostnadene, samt valg av trasè.  
 



Vedlagt kartskisse som viser innsnevring ved Vatnet, dimensjoner, alternativer til plassering av 
høydebasseng mm 
 
 
Kostnader rundkjøring av vannledning i Manndalen: 
 
Det er allerede vurdert rundkjøring av vannledning fra Kjerringdalen via Ravvra og ned til 
Øvermyra, ved at det er lagt ledning gjennom den Kjerringdalsveien vis-a-vis 
vannbehandlingsanlegget (2006/2007). Imidlertid ble dette ikke videre utredet på grunn av langt 
ledningsstrekk og få abonnenter, sett ut fra et kost/nytte-perspektiv.  
Rundkjøring fra området Fossen- Øvermyra er i beskrevet i rapport fra Sweco både i 2013 og 2018 
som tiltak 1: 
Utbyggingen beregner at kapasiteten ved Øvermyra øker fra 4,5 l/s til 6,0 l/s. I rapporten heter det at 
det ikke er samsvar mellom kostnader og nytte ved dette tiltaket, og at et høydebasseng plassert i 
Løkvollområdet vil gi større gevinst. 
Kostnadene er beregnet til etter oppjustering: 7 928 052,- (9 910 065,- inkl mva)  
 
 
 
Øvrig: 
Høydebasseng er et vannreservoar som sikrer kontinuerlig vannleveranse for sitt område. Riktig 
dimensjonering vil også sikre slukkevann. Til sammenligning leverer høydebassenget på 
Bjørkholt vann til hele indre Kåfjord (med redusert trykk en kort periode), i inntil 2 døgn. 
Bassenget har en størrelse på 550 m³. Indre Kåfjord vannverk dekker Langnes til Kåfjorddalen 
(Revefarmen som siste abonnent) på linja. 
 
 
 
Høydebassenget på Bjørkholt er levert av VA-tek: https://www.va-tek.no/ 

 
Foto: Stine Pedersen 
 

https://www.va-tek.no/


Det er en stor utvikling, også på høydebasseng. Nye produkter og løsninger gir minimale drifts- 
og vedlikeholdsutfordringer. Høydebasseng kan også graves helt ned i bakken, og vil dermed 
kunne plasseres i skredutsatte områder. Eksempelbilde fra Hemmingsjordlia boligfelt i Sørreisa, 
der bassenget har en diameter på 2,5 m og lengde 35 m (V = 161 m³).  
 

   
Foto: Haplast/ Johannes Grønvoll 
  
I rapport fra 2013 heter det også: Total ledningslengde fra inntaket i Kjerringdalen og til 
trykkøkningsstasjonen nede på Løkvoll er 7640 m. På grunn av kostnadene anses det som 
urealistisk å bygge ut hele ledningsnettet på kort sikt for å øke forsyningskapasiteten til 
Øvermyra. Det er beregnet at utbygging av høydebasseng i kombinasjon med 
oppdimensjonering av ledningen Vatnet- Tverrelva øker kapasiteten ved Øvermyra til 16 l/s. 
Høydebassenget vil bedre forsyningssituasjonen ved at kapasiteten i ledningsnettet kan utnyttes 
hele døgnet. Dette medfører også behov for tilførselsledning fra trykkøkningsstasjonen i 
Greneveien og fram til bassenget, og fordelingsledninger ut fra bassenget. Dersom det fylles inn 
med maks kapasitet, ca 4,5 l/s hele døgnet, utgjør dette 389 m³ døgn. Etter at planlagte tiltak er 
utført øker kapasiteten. Bassenget bør vurderes utfra endelig kapasitet og behov. I tidligere 
forprosjekt fra 2005 er det lagt til grunn et basseng med volum 1000 m³.  
 
Videre heter det i rapporten fra 2013 at det må gjøres beregninger for å fastslå det konkrete 
forbruket i området som skal forsynes med høydebassenget, samt framtidig behov som skal 
dekkes. Sweco anslår på bakgrunn av dekningsområde, og det som er lagt til grunn for 
kostnadsberegninger, at bassengvolumet blir ca 200 m³. Detaljprosjektering vil legge til grunn 
dagens situasjon og fremtidig behov. 
 
Som en tilleggsopplysning er det gjort vurderinger på å benytte det gamle vannmagasinet i 
Tverrelva som høydebasseng. Beregninger viser at det ikke er nok fallhøyde fra inntaket i 
Kjerringdalselva til å få nok vann dit, uten å etablere trykkøkningsstasjon og ny 



tilførselsledning. Dette tiltaket anses derfor ikke som aktuelt fordi det gir større effekt å bygge 
høydebasseng på Løkvoll. 
 
Vi vet at det ligger boliger med private anlegg i områder der de kommunale ledningene allerede 
er utbygd. For å begrense økning av vannavgiften i Kåfjord, som allerede er på et høyt nivå, bør 
kommunen vurdere tvungen avgiftsbelastning på vann- og avløpsledninger, i områder der dette 
er utbygd i henhold til Plan- og bygningslovens §27-1 Vannforsyning og § 27-2 Avløp. 
I tidligere saksbehandling fra 2011 er avstanden satt til boliger som ligger innfor en rekkevidde 
på 150 m. Saka er ikke nærmere utredet. 
 

Vurdering: 
På lengre sikt bør kapasiteten på ledningsnettet økes i hele Manndalen for å oppnå best mulig 
utnyttelse av kapasiteten på vannverket. 
Administrasjonen opprettholder tidligere utbyggingsrekkefølge i henhold til rapport av 
18.12.2018, slik at leveransen kan forbedres på kortere sikt: 
 

1. Høydebasseng Løkvoll i kombinasjon med ny ledning forbi bebyggelsen og 
tilknytningsledninger. 

2. Oppdimensjonering/ ny ledning fra Vatnet til Tverrelva 
3. Kommunestyret bør vurdere tvungen avgiftsbelastning, og se om dette bør inngås i 

vedtaksform 
 
Dette er de tiltakene som anses å gi størst kost/nytte på kort sikt for å sikre best mulig 
vannleveranse i Manndalen  
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Høydebasseng Løkvoll - Manndalen vannverk 

Henvisning til lovverk: 
Drikkevannsforskriften 
Forskrift om brannforebygging 
 
 

Vedlegg 
1 Rapport 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Administrasjonen igangsetter prosjektering av Høydebasseng Løkvoll - Manndalen 

vannverk i henhold til anbefalte utbyggingstrinn 1 og 2 i rapport av 18.12.2018 
2. Prosjektering av utbyggingstrinn 1 (I og II) prioriteres inneværende år, og kostnadene 

(sum 562 500,- inkl.mva) dekkes av låneopptak. 
3. Kostnadene til prosjektering av utbyggingstrinn 2 legges til kapitalbudsjett 2020 
4. Utbyggingskostnadene (Vanntiltak Øvermyra: 5 500 000,- + 5 750 000,- inkl. mva) er 

lagt i økonomiplan for 2020-2022, kapitalbudsjettet for 2020. 
 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
I kommunens vedtatte hovedplan for vann 2018-2028 og handlingsplanen for perioden (tabell 
19) målet å forbedre vannleveransen i Manndalen (Løkvoll/ Øvermyra) og et av tiltakene er å 
etablere høydebasseng på Løkvoll, med planlagt utbygging i 2023. 
 
Tiltaket har vært utredet tidligere (2013) av Sweco, og senere revidert i forbindelse med 
tunnelprosjektet Nordnestunnelen. Siste revisjon desember 2018, også av Sweco (vedlagt), i 
henhold til handlingsplanens administrative tiltak. 



 
Saka fremmes nå politisk for å fremskynde prosessen. Bakgrunnen er primært behovet for å gi 
leveransesikkerhet for brann- og drikkevann på Løkvoll, Øvermyra og Samuelsberg, men også 
et ønske om mulighet for fremtidig næringsutvikling i sentrum.  
Prosjektet er lagt inn i administrasjonens innspill til kapitalbudsjett 2020 i forbindelse med 
budsjettarbeidet. 
 
Anleggsvirksomheten som har pågått, og som nå går inn i sluttfasen, har belastet ledningsnettet 
betydelig. Ferdigstillelse av prosjektet vil frigjøre kapasitet på nettet en del, men ikke 
tilstrekkelig til å tilfredsstille kravene gitt i Drikkevannsforskriften og vedtatte hovedplan for 
vann om leveringssikkerhet i området. 
Ved tapping/ spyling fra kommunalt nett, oppstår det undertrykk og fare for innsug av 
fremmedvann (forurenset vann) inn i vannledningsnettet. I tillegg mister boliger lengre oppe i 
dalen (Tverrelva) vannet ved slik tapping. Det er ikke tilstrekkelig brannvannsdekning i 
området, og hydrantene som i dag er på Løkvoll utgjør dermed en falsk trygghet, all den tid de 
ikke kan levere tilstrekkelig slukkevann. 
 
For å sikre vannleveranse og drikkevannet optimalt i Manndalen, er det gitt anbefaling om to 
utbyggingstrinn som bør gjennomføres; 

 Høydebasseng Løkvoll med ny tilførselsledning bak bebyggelsen på Løkvoll: Ikke 
bestemt plassering, dagens løsninger på høydebasseng åpner for flere alternativer. 
Stipulert pris: 5 666 250,- inkl. mva. (Dersom kommunen velger å ikke etablere ny 
tilførselsledning bak bebyggelsen: 2 735 000,-) 

 Det er en «flaskehals» på ledningsnettet mellom Vannet og Tverrelva, som reduserer 
kapasiteten betydelig. Dimensjonen på vannledningen varierer fra 160 mm til 110 mm, 
økes igjen til 200 mm og ned til 110 mm. Dette har en svært uheldig innvirkning på 
leveringssikkerheten. Stipulert utbedringskostnad er 5 078 750,- inkl. mva 

 
Hele notatet fra Sweco ligger vedlagt saka. 
 
Kapasitetsproblematikken på Løkvoll/Øvermyra har i mange år vært utfordrende for kommunen, 
både driftsmessig og også med henblikk på utbygging og nye abonnenter.  
Tidligere vedtak om fri tilkobling til kommunalt vannverk har vært utfordrende særlig i 
Manndalen, da kommunen ikke kan garantere for tilstrekkelig mengde/trykk i alle tilfeller. Her 
vises til vedtatte Hovedplan for vann, som i kapittel 4, pkt 4.4 har følgende mål for 
vannforsyningen: 

1. Hygienisk trygt drikkevann 
2. Driftssikker levering 
3. Tilstrekkelig mengde og trykk 

 
Disse målene er også hjemlet i lovverket. 
 
Næringsutvikling: Kommunen mottok den 07.01.2019 en henvendelse fra Manndalen Sjøbuer, 
der det søkes om dispensasjon fra Mattilsynets vilkår om rekkefølgekrav; Det kreves at 
vanntilførsel er formelt på plass før utbygging blir vedtatt. Kravet er at nok drikkevann skal 
være fysisk på plass før anlegget eller deler av anlegges tillates åpnet. 
Henvendelsen fra Manndalen Sjøbuer kom etter at budsjettarbeidet ble avsluttet.  
I reguleringsplanen til Manndalen Sjøbuer (2018), hadde Mattilsynet innsigelse på planen, da 
tilfredsstillende drikkevannsforsyning manglet. Rådmannens vurdering i saka: «Dagens 
kapasitet på ledningsnettet på Løkvoll er som kjent marginal. Når anleggsvirksomheten i 
forbindelse med Nordnestunnelen opphører, vil kapasiteten forbedres betraktelig. Likevel vil et 



høydebasseng som nevnt i Hovedplan for vann være avgjørende for videre næringsutvikling i 
området.» 
Det er krav om at vann og avløp skal være etablert før byggetillatelse til nye bygg kan gis, noe 
som innebærer at utbygging og ekspandering av næringslivet på Løkvoll som berører det 
kommunale vannverket, ikke anbefales med dagens kapasitet. 
 

Vurdering 
For å tilfredsstille krav i Drikkevannsforskriften og Forskrift om brannforebygging, samt kunne 
tillate næringsaktører å etablere seg, evt ekspandere, må vannsituasjonen i Manndalen utbedres. 
I henhold til tidligere utredninger og forprosjekt, bør kommunen følge rapportens anbefalte 
utbyggingstrinn for å komme til en akseptable leveringssituasjon. 
 
Dette vil også tillate nye næringsaktører å etablere seg, og allerede etablerte bedrifter til å 
ekspandere. 
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Finansiering av del 1 ombygging og tilbygg ved Riebangardi barnehage 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Kåfjord kommune vedtar endringer i kapitalbudsjettet for 2020 for finansiering av del 1 ved 
Riebangardi barnehage ved å redusere posten satt av til fortau/gangvei langs Bakkemoveien med 
inntil 600 tusen. 
Midlene, kr 600 000,- overføres til del 1 i utbygging/prosjektering av Riebangardi barnehage 
slik at trinn 1 kan igangsettes snarest. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
 
Kåfjord kommunestyre vedtok i sak 12/20 utbygging av Riebangardi barnehage til en kalkulert 
pris på kr 3 920 tusen. Utbyggingen skal finansieres over rammen gitt i kapitalbudsjettet for 
2020. 
 

Vurdering: 
Kåfjord kommune ved driftsavdelingen har gått gjennom kapitalbudsjettet for å finne løsning for 
utbyggingen totalt. Men det er ikke mulig å realisere utbyggingen totalt sett i 2020. Vi ser derfor 
at kommunen må ta dette over to trinn, slik at det mest presserende tas inneværende år, og 
hovedtiltak gjennomføres i 2021. 
 
Saken er også drøftet i etterhånd med ordfører og leder for utvalg for drift og utvikling for å 
komme fram til en farbar løsning for driften, både den barnehagefaglige delen og for teknisk 
driftsside. 



 
Ved en nærmere gjennomgang med representanter fra politisk ledelse finner vi å søke å løse 
trinn 1 ved å redusere post 6420 i kapitalbudsjettet satt av til Bakkemoveien. Sum avsatt til 
Bakkemoveien var 1 million kroner. Sum avsatt i kapitalbudsjettet er uansett for lav til at man 
kan realisere prosjektering, bygging og asfaltering av gangvei/fortau langs eksisterende vei. Det 
kan derfor foretas prosjektering av Bakkemoveien inneværende år, og at bygging skjer i 2021. 
Posten reduseres, men slettes ikke, da gjenstående midler kan benyttes til å se på 
løsningsalternativer og prosjektering. 
 
Informasjon fra oppvekstetaten sier at Fossen barnehage høyst sannsynlig skal flytte ned i 
avdeling Riebangardi fra høsten 2020, grunnen OU-prosess og kommunens økonomiske 
situasjon. 
I den forbindelse har barnehagen satt opp en oversikt over hvilke ting som bør være på plass ved 
barnehagen til høsten (klipp fra bestilling til drift): 
  

 Vognskur til sovebarn, plass til 8 vogner. 
 Bod/skur til oppbevaring av leker. 
 Sette opp vegger fra bygget og ut til åttekanten, med tanke på vær og vind store dele av 

året og enda bedre utnyttelse av dette rommet.  
 Ordne et høyere gjerde rundt hele bygget, eller ordne med regelmessig brøyting slik at 

barna ikke kan klatre over gjerde når det blir kun 15 cm høyt vinterstid. 
 Felle 20 trær på baksiden av bygget, da det skal etableres en naturlekeplass for bedre 

utnyttelse av arealet.  
 
Saken skal politisk behandles av UOO 4. juni 2020.  
 
Dette er drøftet internt på drift og dette skal kunne la seg realisere dersom midler bevilges 
hurtig.
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Orientering om fast båtplass til M/S Sjøfart 

Vedlegg 
1 Vedlegg orientering om fast båtplass 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 06.05.2020  

Behandling: 

 
Hovedutvalget gjorde følgende enstemmige forslag til innstilling; Saken utsettes inntil befaring 
er gjennomført. Saken fremmes på møte i juni. 

 

Vedtak: 
Saken utsettes inntil befaring er gjennomført. Saken fremmes på møte i juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Med hjemmel i reglement for Løkvoll- og Djupvik §§ 3.1 og 3.5, konfirmerer hovedutvalg for 
miljø, drift og utvikling havnesjefens tildeling av plass til M/S Sjøfart ved indre del av 
industrikaia Djupvik fiskerihavn. 
 
 
 
 



Saksopplysninger: 
M/S Sjøfart har fast plass på innsiden av «industrikaia» i Djupvik fiskerihavn.  Djupvik camp og 
maskin har ved flere anledninger opplyst at etter bedriftens mening ligger båten i veien for 
andre, er til hinder for turistbåter slik at kommunen mister inntekter.  Hovedutvalget vedtok i 
møte av 03.03.20 at det skal legges en sak fram på neste møte med bakgrunn i ref.sak 4/20 og 
5/20.  Ref.sak 4/20 omhandler oppsigelse av Karl Idar Berg’s plass til M/S Sjøfart, med 
bakgrunn i at det ikke var inngått skriftlig avtale.  Ref.sak 5/20 omhandler svar på Karl Idar 
Berg’s søknad om fast plass til M/S Sjøfart, hvor permanent plass innvilges med hjemmel i 
reglement for Djupvik- og Løkvoll fiskerihavner §§ 3.1. og 3.5. 

Vurdering: 
Kort resymert er saken som følger. 
 
23.03.2009 søkte firmaet Lyngen Havsafari v/Karl Idar Berg om tilskudd fra Kåfjord kommune. 
Saksmappa «Tilskudd til etablering av bedrift – Lyngenfjord havsafari v/Karl Idar Berg». Er 
unntatt offentlighet.  
 
19.08.2009 Lyngenfjord Havsafari v/Karl Idar Berg om tilpasset flytebrygge tilpasset M/S 
Sjøfart. Vedlegg 1 
 
17.11.2009 ble saka behandlet i havneutvalget Djupvik fiskerihavn, med følgende vedtak 
«Havneutvalget ber om at søker kommer med kostnadsoverslag på ferdig montert anlegg, 
situasjonsplan og tegninger før avgjørelse tas».   Havnutvalget hadde på det tidspunkt følgende 
medlemmer: 
Einar Storslett, leder 
Bjarne Berg 
Jens Ivar Simonsen 
Ragnvald Larsen 
Hans Øyvind Jensen  
Vedlegg 2 A 
 
18.11.2009 behandlet hovedutvalget for drift samme sak og gjorde følgende vedtak; «Saken 
avvises og sendes i retur til søker. Søker bes fremme særskilt søknad om tillatelse til å sette ut 
flytebrygge.  Søknaden må underbygges ved hjelp av situasjonsplan.  Evt søknad om tilskudd må 
fremmes for næringsutvalget.»  Vedlegg 2 B og C 
 
23.11.2009 behandles saken i formannskapet med følgende vedtak; «saken utgår i hht. vedtak i 
driftsutvalget.»  Vedlegg 2 D og E 
 
Vår 2010 Etter at problemet med plass i havneanlegget på nytt ble tatt opp med daværende leder 
av havneutvalget, var det muntlig enighet om at M/S Sjøfart kunne legges slik den ligger i dag. 
 
13.07.10 Brev fra Akva-Ren AS om disponering av «deres» kai, og de antar at båtene tilhører 
Karl Idar Berg og Arne Samuelsen jr.  Akva-Ren AS forlanger en døgnavgift på kr 75,- hvor kr 
25 tilfaller den lokale båtforening og fiskerihavna på deling. Vedlegg 3. 
 
20.10.10 sak 4/10 i Djupvik havneutvalg ble saken om leie for bruk av industrikai – tatt opp. 
Havneutvalget gjorde følgende enstemmige vedtak; «båter som ligger ved industrikaia, Djupvik 
fiskerihavn, betaler en leie på kr 40,- pr døgn.  Det betales ikke depositum.  Dette gjelder andre 
bedrifter enn Akva-Ren.» 
 



Møteprotokollen er underskrevet av Einar Storslett, Olav Olsen, Jens Ivar Simonsen, Ragnvald 
Larsen og Bjarne Berg. Vedlegg 4 A, B og C 
 
18.03.11 Særutskrift fra hovedutvalg for drift i møte av 10.03.11, sak 7/11 hvor leie for bruk av 
industrikai Djupvik er satt på sakskartet.  Følgende ble enstemmig vedtatt «Båter som ligger ved 
industrikaia, Djupvik fiskerihavn, betaler en leie på kr 40,- pr døgn.  Det betales ikke depositum.  
Akva-Ren AS/Scandbio er fritatt for avgift, jf avtale av 26.06.08 og havneutvalgets vedtak i sak 
4/10.  Vedlegg 5 
 
Det ble protestert på en leie på kr 40,- døgn, dvs tilsammen kr 14.600,- pr år.  På det tidspunkt 
var årlig leie på daværende tidspunkt var satt til kr 155,85 pr breddemeter.  Dvs at årleie for 
båter i flytekaianlegget lå på mellom kr 374,04 (breddemeter 2,40) og kr 638,99 (breddemeter 
4,10).   
 
Det ble da konkretisert av daværende ordfører Bjørn Inge Mo, at M/S Sjøfart skal belastes 
depositum og årsleie på lik linje med som andre leietakere i flytekaianlegget.  Grunnlaget for 
depositum og årsavgift er antall breddemeter. 
 
11.03.19 Krav om innsyn i leieavtale av havneplass mellom Kåfjord kommune og Lyngen 
Havsafari v/Karl Idar Berg, undertegnet Jens A. Butter Simonsen. Vedlegg 6 
 
14.03.19 Svar på innsynskrav til Jens A. Butter Simonsen, hvor det opplyses om at det er inngått 
avtale med Karl Idar Berg og han belastes avgifter etter 4 brettemeter. Vedlegg 7 
 
26.03.19  Etterlyser Jens A. Simonsen var på krav om innsyn datert 11.03.19. Vedlegg 8 
 
08.04.19 Forespørsel om innsyn fra Djupvik camp og maskin, hvor det ønskes kopi av avtale om 
båtplass som kommunen har med Karl Idar Berg.  Også info/underskrevet avtale, samt fra 
hvilken dato/år. Vedlegg 9 
 
23.04.19 Tilbakemelding til Djupvik camp og Maskin AS, hvor det opplyses om muntlig 
avtaleinngåelse og avgiftsbelastning. Vedlegg 10 
 
02.05.19 E-mail fra Jens Ivar Simonsen (jens.ivar@artic-lyngen.no) til post Kafjord, ordfører 
Svein Leiros og rådmann Einar Pedersen.  Er opplyser Simonsen om at han har kontaktet 
politikere/ledelse fra denne perioden, og ingen kan huske at en slik avtale er inngått med 
personen eller hans selskap fra den tiden, M/S Sjøfart.  Det kreves også innsyn i hvor mye som 
er belastet i leie for denne plassen i tidsrommet 2009 – 2018.  Vedlegg 11 
 
29.05.19 Tilbakemelding til Djupvik Camp og Maskin på mail av 02.05.19.  Her opplyses det at 
krav om innsyn på faktura/innbetaling er unntatt etter offentlighetslovens § 13.1.  Det bekreftes 
fra Kåfjord kommunes side at Karl Idar Berg betaler årlig leie basert på 4 breddemeter.  Det 
orienteres også om at brevet legges fram som ref.sak for hovedutvalget. Vedlegg 12 
 
12.06.19 mail fra Jens Ivar Simonsen til ordfører Svein Leiros og rådmann Einar Pedersen hvor 
det vises til tilbakemelding på krav om innsyn.  Simonsen ber, som medlem/varamedlem til 
kommunestyret om at informasjon om innbetalt havneleie fra Karl Idar Berg skal legges fram 
for kommunestyret.  Vedlegg 13 
 
12.06.19 Svar til Djupvik camp og Maskin på mail av 12.06.19 til ordfører og rådmann.  Det 
opplyses her at opplysning om innbetaling er unntatt off., jf off.loven § 13.1.  Slike opplysninger 
gis heller ikke til andre personer når det gjelder andre kommunale innbetalinger/restanser, feks 

mailto:jens.ivar@artic-lyngen.no


barnehage, SFO og innenfor helse.  Videre opplyses at kommune vil ta tak i de avtalene som er 
inngått muntlig, og at plassene sies opp siden de ikke er i tråd med reglementet.  Vedlegg 14 
 
12.06.19 Oppsigelse av plass til M/S Sjøfart, med bakgrunn i at det ikke er inngått skriftlig 
avtale. Vedlegg 15 
 
01.11.19 Søknad fra Karl Idar Berg om permanent båtplass for MS Sjøfart.  Som vedlegg til 
søknad er bekreftelse fra kommunens oppsynsmann. Vedlegg 16 A og 16 B 
 
21.01.20 Tilbakemelding til Lyngenfjord Havsafari v/Karl Idar Berg om tildeling av fast plass. 
Vedlegg 17 
 
25.01.20 Mail fra Jens Ivar Simonsen til post Kafjord, post@kystverket, post@miljodir samt 
ordfører Bernt Lyngstad, vedr båtplass gitt i offentlig kai/almenningskai Djupvik fiskerihavn,  
hvor det bl.a stilltes spørsmål ved hvem som har ansvar dersom båten går ned. Vedlegg 18 
 
28.01.20  Jens Ivar Simonsen (H) ønsker informasjon om M/S Sjøfart og tillatelse til at båten 
kan ligge ved industrikaia Djupvik. Vedlegg 19 
 
03.03.20 Hovedutvalget vedtar enstemmig skal legges en sak fram på neste møte med bakgrunn 
i ref.sak 4/20 og 5/20.   
 
01.04.20  Forvaltningsmelding til Djupvik camp og maskin om at saken tas opp på møte i 
hovedutvalget den 06.05.20. 
 
Vedlagt er også organisering og reglement for Løkvoll- og Djupvik fiskerihavner.  Industrikaia i 
Djupvik eies av Kåfjord kommune.  Enhver båteier er ansvarlig for fortøyning av egen båt (kap 
7), oppstår skade på som skyldes båteier skal dette dekkes av båteier (kap 11). Kap 9 omhandler 
miljøforhold i havna og båteiers ansvar, samt kap 10 som omhandler forsikring.  § 10.1 pålegger 
båteier til enhver tid å ha egnet ansvarsforsikring for fartøyet, dette skal dokumenteres. Vedlegg 
20 
 
en tilrår at hovedutvalget konfirmerer havnesjefens tidligere vedtak hjemlet i §§ 3.1 og 3.5 om 
tildeling av plass ved indre del av industrikaia for M/S Sjøfart. 
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