
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Utvalg for miljø, drift og utvikling 
Møtested: Industrikaia Djupvik 
Dato: 09.06.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Nils Olaf Larsen Leder  
Dagfinn Lyngstad Nestleder AP 
Even Steinlien Medlem  

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn-Even Salamonsen Medlem KRF 
Mikaela Reinikainen Medlem H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jens Ivar Simonsen Mikaela Reinikainen H 
 
Merknader: 
Emil Johansen fra UR fikk fritak fra befaringen. 
Ingen vara kunne møte for Bjørn-Even Salamonsen. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

  
    Gunn Andersen Kommunalsjef drift og utvikling         
    Karin Karlsen Førstekonsulent 
                 
Underskrifter: 
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. 
 
   Nils O. Larsen (s)  Dagfinn Lyngstad (s)   Even Steinlien (s) 
 
   Jens Ivar Simonsen (s)  
 
 
 
  



Program for dagen: 
 
Oppsynsmann Torgeir Kristiansen vil delta ved befaringa i havna i Djupvik og oppsynsmann 
Ansgar Hansen vil delta ved befaringa i havna på Løkvoll. 
 
Kl 0900 – oppstart på befaring – Djupvik industrikai 
Kl 1015 – kjører til Olderdalen, Øverveien. Stanser ved Rådhuset 
Kl 1100 – kjører til Birtavarre, ser på Stasjonsvegen. Kort stopp ved enden av Stasjonsvegen 
Kl 1145 – havna på Løkvoll. Kjører Kjerringdalsveien, kort stopp ved enden av veien. 
Kl 1300 – lunch på senter for Nordlige folk 
 

       

PS 30/20 Referat fra UMDUs befaring 9.6.20 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 09.06.2020  

Behandling: 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling var på befaring den 09.06.20, befaringa omfattet 
kommunale havner og veger.  Befaringa startet i fiskerihavna Djupvik 09.00, deretter 
Gambuktvegen, Øvervegen, Trollvikvegen, Stasjonsvegen, Løkvoll fiskerihavn og 
Kjerringdalsvegen.  Befaringa ble avsluttet kl 14.00. 
 
Etter befaringa ble følgende besluttet; 

 Det lages en prioritert liste over veger som har behov for grøfting, denne legges fram på 
kommunestyremøte den 18.06.20. 

 Under befaringa ble det registrert mye rot ved bedrifter og hos privatpersoner flere steder 
i kommunen.  Utvalget ber administrasjonen ta initiativ til opprydding ved å kontakte 
bedrifter, og oppfordre privatpersoner til å fjerne rot og søppel. 

 Kommunal eiendom blir brukt av private til lagring av utstyr, f.eks lagring av gamle 
båter i havneområdet.  Utvalget ber administrasjonen ta tak i dette, og at det kreves en 
avgift på kr 4000,- for båter som er lagret på kommunal grunn. 

 

Vedtak: 

 Det lages en prioritert liste over veger som har behov for grøfting, denne legges fram på 
kommunestyremøte den 18.06.20. 

 Under befaringa ble det registrert mye rot ved bedrifter og hos privatpersoner flere steder 
i kommunen.  Utvalget ber administrasjonen ta initiativ til opprydding ved å kontakte 
bedrifter, og oppfordre privatpersoner til å fjerne rot og søppel. 

 Kommunal eiendom blir brukt av private til lagring av utstyr, f.eks lagring av gamle 
båter i havneområdet.  Utvalget ber administrasjonen ta tak i dette, og at det kreves en 
avgift på kr 4000,- for båter som er lagret på kommunal grunn. 

 


