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+47 95240336
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Nedre Slottsgate 25
0157 Oslo
www.norskfriluftsliv.no

Følg Norsk Friluftsliv på Facebook, Instagram eller Twitter
 



 

 

Nedre Slottsgate 25  |  0157 OSLO 
Tlf: 23310980  |  post@norskfriluftsliv.no 
www.norskfriluftsliv.no 
Org.nr. 971 262 834 

Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Det norske Skogselskap, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM speiderne,  

Kristen Idrettskontakt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges Seilforbund,  
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Oslo, 02.07.2020 
 

Alle kommuner i Norge 
v/ordfører og rådmann 

 

 

Ny havne- og farvannslov gjør det enklere for kommunene å regulere bruk av 
vannscooter 

Vannscootere ble likestilt med fritidsbåter i mai 2017, og vil i utgangspunktet kunne brukes på lik 
linje med disse hvis det ikke er gjort andre bestemmelser. Med ny havne- og farvannslov er det blitt 
enklere for kommunen å utarbeide lokale reguleringer for vannscooterkjøring. Norsk Friluftsliv vil 
oppfordre kommuner til å vurdere behovet for regulering, for å ivareta lokale hensyn til sikkerhet, 
friluftsliv og natur ovenfor alle brukere av kommunens sjøområde, vann og vassdrag. 
 
Om lovverket 
Målet med opphevelsen av vannscooterforskriften var i utgangspunktet å likestille vannscooter med 
andre fritidsbåter. Samtidig var både regjeringen og Stortingets intensjon å gi kommunene full 
myndighet til å regulere vannscootertrafikken i sitt sjøområde, ut ifra lokale forhold og behov. 

Dagens regelverk gir kommunene muligheter til å regulere bruken av vannscooter eksklusivt, både 
når det gjelder fart og forbud. Men dette må begrunnes saklig, som et hvert annet offentlig vedtak. 
Vedtaket skal gjøres etter havne- og farvannslovens §8, og i vann og vassdrag gjelder 
motorferdselloven. 

 
Hva er saklige argumenter for regulering av vannscootertrafikken? 
Kommunen har myndighet til å vurdere verdien av blant annet følgende interesser høyere enn for 
eksempel bruk av vannscooter: 
 

• Hensyn til sikkerhet og støy 

• Hensyn til friluftsliv og rekreasjon 

• Hensynet til dyre- og fuglelivet 
 
Kommunene har et ansvar 
I stortingsmeldingen om friluftsliv er regjeringen tydelig på at bruk av vannscooter kan medføre 
ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv. I meldingen påpekes det også at 
vannscooterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader. 
 
Det påhviler altså kommunene et stort ansvar for å ivareta hensynet til sikkerhet, friluftsliv og 
rekreasjon samt dyre- og fugleliv. Disse kan og bør derfor regulere bruken av vannscooter ut fra 
lokale forhold og behov. 
 
Dette kan gjøres etter følgende bestemmelser: 
 

1. Kommunen har hjemmel i motorferdselloven til å fastsette lokale forskrifter om bruk av 
vannscooter i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt. Kommunen kan forby 
vannscooter på hele eller deler av arealet og/eller sette fartsbegrensninger på hele eller 
deler av arealet. 
 



 

 

2. Kommunen har med hjemmel i havne- og farvannsloven mulighet til å begrense bruk av 
fartøy i sitt sjøområde, av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og 
forsvarlig bruk. 

 

Så kjære kommunepolitiker, du har med lovverket i hånd mulighet for å regulere bruken av 
vannscooter i din kommune. Det handler om å prioritere noe foran noe annet.  
 
Innholdet i brevet er utformet med bakgrunn i opplysninger gitt av Samferdselsdepartementet. 
Brevet tar for seg vannscooter, men regelverket åpner for den samme reguleringen for andre 
fritidsfartøy. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 
 
Siri Meland 
Fagsjef samfunnskontakt 
 

 



Fra: Karin Karlsen (Karin.Karlsen@kafjord.kommune.no)
Sendt: 03.09.2020 09:50:58
Til: Ina Engvoll
Kopi: 

Emne: FW: Havnesamarbeid i Nord-Troms fase 3
Vedlegg: Prosjektplan og tilbud havnesamarbeid i NordTroms 2020 Transportutvikling.pdf;Registreringsskjema for
egeninnsats NordTroms mal.xlsx
 

From: Silja Karlsen <silja.karlsen@skjervoy.kommune.no> 
Sent: Tuesday, September 1, 2020 1:56 PM
To: Jan Inge Karlsen <Jan.Inge.Karlsen@kvanangen.kommune.no>; Jan Frode Fjære
<Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no>; Hilde Henriksen <Hilde.Henriksen@nordreisa.kommune.no>; Karin Karlsen
<Karin.Karlsen@kafjord.kommune.no>; Svein Eriksen (svein.eriksen@lyngen.kommune.no)
<svein.eriksen@lyngen.kommune.no>; Kim Andre Nyland Norrie <kim.norrie@storfjord.kommune.no>
Cc: Berit Fjellberg <Berit.Fjellberg@ntroms.no>
Subject: Havnesamarbeid i Nord‐Troms fase 3
 
Hei dere!
 
Da er det avklart at Transportutvikling AS v/ Stig Nerdal skal gjennomføre fase 3 «På vei mot IKS for havnene i
Nord‐Troms i 2020» i havnesamarbeidet for oss.
Jeg og ordfører Ørjan har hatt et oppstartsmøte i dag med Stig.
Vi forsøker å få til et prosjektmøte 15. eller 16.sept. Her deltar dere som skal følge prosjektet og evnt. andre fra
deres organisasjon. Hvem kan delta av dere i prosjektgruppa og hvilken dato passer?
Ser for meg at det blir i Olderdalen eller på Spåkenes. Dette er ikke avklart ennå.
 
Det er viktig at alle begynner å skrive timeliste for dette prosjektet da dette danner grunnlaget for utbetalingen av
tilskuddet fra Kystverket (dekker kostnadene for konsulenten +). Før inn alt arbeid dere jobber med i forhold til
havn. Også det dere har brukt for å skaffe oppdatert havnestatistikk til Stig.
 
Jeg legger ved prosjektplanen og tilbudet fra Transportutvikling.
Jeg legger også ved mal til timeliste.
 
Ta kontakt dersom noe er uklart J
 
 
Med hilsen
 
Silja Karlsen
Maritim næringsutvikler
Skjervøy kommune
77 77 55 08/906 33 595
 
Se vår digitale brosjyre her!
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1 Kontaktdetaljer Transportutvikling AS 

Firmanavn:  Transportutvikling AS 
Org.nr.   976 311 469 
Selskapsform:  Aksjeselskap 
Nasjonalitet:  Norsk 
Post adresse:  Postboks 26, 8501 Narvik 
Besøksadresse: Dronningensgt. 33, 8514 Narvik 
Telefon:  +47 769 65570 
Internett-side:  www.transportutvikling.no 
E-post (selskapet): post@transportutvikling.no 
 
 
Kontaktperson/prosjektleder i Transportutvikling AS:  
     
   Daglig leder Stig Nerdal     

Mobiltelefon:  +47 958 71905 
E-post:   stig.nerdal@transportutvikling.no 

 
 
 
  

mailto:post@transportutvikling.no
mailto:stig.nerdal@transportutvikling.no
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2 Innledning og bakgrunn 

Nord-Troms Regionråd, bestående av 6 kommuner/havner (Skjervøy, Storfjord, Kåfjord, 
Lyngen, Nordreisa og Kvænangen) har tatt initiativ til et havnesamarbeidsprosjektet der en 
ønsker å implementere erfaringene/resultatene fra tidligere havnesamarbeidsprosjekter. 
 
 

 
 
Pr. tilbudstidspunktet er det ikke foretatt en endelig politisk godkjennelse fra Kvænangen 
kommune mht til deltagelse i prosjektet.  
 
Tidligere prosjektarbeid har bidratt til å avklare sentrale føringer som vil være viktig ved videre 
havneutvikling, både innenfor markedsmuligheter, infrastruktur-, næringsmessige og 
organisatoriske forhold. Grunnlaget for et tettere havnesamarbeid er avklart. 
 
Den 5. november 2019 ble det gjennomført et møte i Regionrådet.  I saksdokumentene ble 
det lagt til grunn at erfaringene fra prosjektarbeidet var gode og kommunene er positive til å 
arbeide videre med samarbeidsløsninger. Regionrådet la videre til grunn at det langsiktige 
målet er å etablere et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid mellom kommunene som 
bidrar til å overføre mer gods til sjø, ved å styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom 
bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere kostnader for brukerne. 
  
På Regionrådsmøtet ble det fattet et vedtak som vil være førende for det videre arbeidet: 
 

«Nord-Troms Regionråd er positiv til at det etableres et felles IKS for Nord-
Troms havn. Saken legges fram til kommunene for tilslutning. Det søkes 
om midler til prosessen. Det må i løpet av 2020 gjøres likelydende vedtak i 
alle kommunene som skal være med i IKS’et.» 

 

Regionrådet er dermed positivt til at det etableres et IKS for havnesamarbeidet i Nord-
Troms, med tanke på endelig beslutning i løpet av 2020. Skjervøy kommune er prosjektets 
eier og prosjektleder. 

KVÆNANGEN

NORDREISA

STORFJORD

KÅFJORD

LYNGEN

SKJERVØY

TROMSØ

HARSTAD

ALTA
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Videreføringen av prosjektet i 2020 tar utgangspunkt i konklusjonene/anbefalingene fra 
arbeidet i 2019 og den kunnskap og de erfaringer en har opparbeidet gjennom tidligere 
prosjektarbeid støttet av Kystverket. 
 
I prosjektet for 2020 legges det opp til gjennomføring av 4 hovedaktiviteter: 
 
1. Konkret utvikling/implementering av fellesfunksjoner (aktivitet 1)  
2. Utforme beslutningsgrunnlag for IKS (aktivitet 2)  
3. Styrke faglig kunnskap (aktivitet 3)  
4. Formalia, administrative forhold og organisering/gjennomføring (aktivitet 4) 
 
I tillegg er det bedt om prising av to opsjoner: 
 

• Opsjon 1: Deltakelse i prosjektet for Kvænangen kommune, oppgis som egen post i 

tilbudsbrevet.  

• Opsjon 2: Det gis opsjonspris på studietur som beskrevet i aktivitet 3, oppgis som 

egen post i tilbudsbrevet. 

 
Dette dokumentet er Transportutvikling AS’ tilbud om ekstern prosessledelse for å drive 
prosjektet fremover, -samt nødvendig faglig bistand slik at prosjektets målsettinger oppnås 
innen de tidsfrister som er satt. 
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3 Hva en ønsker å oppnå - målsettinger 

Hovedmålet er å konkretisere/implementere erfaringene/resultatene 
fra tidlige prosjektarbeid ved videre faglig arbeid, utvikling og 
forberede etablering av et havne-IKS i Nord-Troms. 
 
Dette skal bidra til et funksjonelt og bærekraftig havnesamarbeid 
mellom kommunene, som bidrar til å overføre mer gods til sjø ved å 
styrke sjøtransportens konkurranseevne gjennom bl.a. forbedret transportkvalitet og lavere 
kostnader for brukerne. 
 

 

4 Prosjektetapper – metode og hovedaktiviteter 

4.1 Oppgaveavgrensning og forståelse 

Oppgaven er i utgangspunktet avgrenset til 6 havner/kommuner i Nord-Troms. Erfaringene 
fra tidligere arbeid er gode, men samarbeidet må utvikles suksessivt. I denne prosjektfasen 
ligger det føringer om at det skal lages et beslutningsgrunnlag for et tettere samarbeid, via et 
IKS.  
 
Prosjektet er i utgangspunktet avgrenset til 6 kommuner i Nord-Troms, - inkludert 
Kvænangen som en opsjon.  Andre havner/kommuner kan inngå på sikt. Hovedaktivitetene 
(1-4) i 2020 er forstått som følger: 
 

 
 
Det vil bli gjennomført flere samlinger/prosjektmøter i prosjektperioden. Noe avhengig av 
«Koronasituasjonen» tilpasser vi opplegget, enten ved fysiske møter eller pr. video/Teams e.l.  

OPPSTARTSMØTE - SAMLINGER

(1) KONKRET UTVIKLING/IMPLEMENTERING

AV FELLESFUNKSJONER

VIA PROSJEKTMØTER, SAMLINGER O.L.
(3) FAGLIG UTVIKLING

(2) UTFORME BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR

INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID (IKS)

(4) FORMALIA, ADM. FORHOLD OG

ORGANISERING/GJENNOMFØRING

ORGANISATORISKE OG DRIFTSMESSIGE FORHOLD

FELLES DOKUMENTASJON OG MALER

ØKONOMISKE FORHOLD

FREMDRIFT OG ANBEFALINGER TIL VEDTAK

VURDERE ALTERNATIVE IKS-FORMER

JURIDISKE FORHOLD

MARKEDSFØRING OG SYNLIGGJØRING

PROSJEKTLEDELSE, REGNSKAP OG RAPPORTERING

HOVEDAKTIVITETER SENTRALE MOMENTER

NORD-TROMS
HAVNSAMARBEIDSPROSJEKT

«PÅ VEI MOT IKS FOR HAVNENE

I NORD-TROMS I 2020»

ANNET

ANBEFALINGER, FREMDRIFT OG PROSESS

POLITISKE FORHOLD

ANNET

STUDIETUR
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Formalia som målrapportering, regnskap og andre administrative forhold vil bli ivaretatt.  
Rent formelt skal prosjektet munne ut i en sluttrapport til Kystverket i november 2020 og et 
beslutningsgrunnlag for kommunene.  
 
Disse aktivitetene (1-4 i figuren), og den metodikk som legges til grunn, beskrives nedenfor. 
 
 

4.2 Generelle aktiviteter og metodikk/løsningsmodell 

Transportutvikling AS’ primære markedsområde er i nord. Vi har gjennom 20 år utviklet et 
godt nettverk og detaljert kunnskap om regionen, herunder Nord-Troms. 
 
I forespørselen bes det om prosessledelse, utarbeidelse av beslutningsgrunnlag, 
planlegging/gjennomføring av samlinger, faglig bistand og kunnskapsformidling til 
kommunene/havnene. Vi har lang erfaring fra slike prosjekter, og en systematisk/suksessiv 
oppbygging av samlinger relatert til målene i et prosjekt. Vi har ledet flere slike prosesser, 
også for havnene i Nord-Troms. 
 
Ledelse av en prosess, med de målsettinger som er beskrevet i konkurransegrunnlaget, bør 
gjennomføres med en prosessleder som har nødvendig faglig kunnskap, forståelse for 
havnenes rammebetingelser, ny havnelov, kommunale prosesser og kunnskap om 
regionen/regionens næringsliv. Vi baserer oss på at prosessleder skal tilføre prosjektet relevant 
faglig kunnskap. 
 
For å sikre en profesjonell prosjektgjennomføring er det et vesentlig element i 
løsningsmodellen at Transportutvikling benytter prosjektmedarbeidere/prosjektleder som har 
prosessledererfaring, god kunnskap om havnene og regionens demografi, næringsliv, 
kommuner, næringsmessige/politiske prosesser, og nasjonale/internasjonale trender.  I tillegg 
vektlegger vi praktisk erfaring fra havnedrift, erfaring fra samarbeidsmodeller og 
vedtekter/regulativer, konkrete problemstillinger mv. Vi mener at den foreslåtte organisasjon 
(se kapittel 6) tilfredsstiller dette. 
 
Vår løsningsmodell baserer seg på en tett dialog med Oppdragsgiver og stor fleksibilitet ved 
gjennomføringen av prosjektet, - også i forhold til de opsjoner som er gjengitt i 
konkurransegrunnlaget. 
 
Informasjonen/dokumentasjonen vil bli presentert på en enhetlig måte, med tiltalende layout 
og i form av tekst og pedagogiske og informative beskrivelser/visualiseringer (tabeller, figurer, 
kart mv) og egnet dokumentasjon for kommunal behandling i nært samråd med kommunene. 
 
 

4.3 Prosjektplanlegging/organisering 

I denne fasen systematiseres og planlegges arbeidet sammen med Oppdragsgiver. I 
oppstartsfasen diskuterer vi også praktiske forhold som detaljorganisering, møter, fremdrift, 
politiske føringer etc.  
 
Dette skjer normalt ved et møte med Prosjekteier og andre som Prosjekteier ønsker som 
deltagere på møtet. 
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4.4 Konkret om prosjektaktiviteter 
Aktivitetene i prosjektet er integrert i den forstand at hovedaktivitetene påvirker hverandre, 
f.eks. ved at resultatene fra utvikling av fellesfunksjoner vil kunne benyttes som en del av 
arbeidet med et IKS.  
 
 

4.4.1 Konkret utvikling/implementering av fellesfunksjoner (aktivitet 1) 
 
Felles dokumentasjon og maler 
I 2019 ble det utarbeidet en felles mal for utforming av regulativer/beregningsmetoder. 
Denne vil bli utviklet videre, og sett i sammenheng med utvikling av IKS. 
 
I løpet av 2020 legges det opp til ytterligere praktisk utvikling av felles dokumentasjon og 
maler.  
 
Det vil bli sett på muligheter for felles modeller/hjelpemidler knyttet til forvaltningsoppgaver 
og saksbehandling etter Havne- og farvannsloven. Det samme vil gjelde for fiskerihavnene 
som skulle overføres til de nye regionene pr. 1.1.2020. Her vil det blir tatt hensyn til at det 
p.t. er uklart rundt vilkårene rundt overføringen av fiskerihavnene til Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 
 
Det vil bli laget praktiske forslag til forhold som f.eks. innkreving av vederlag og avgifter, 
oppfølging av anløp, statistikk, rapportering til det offentlige mv. 
 
 
Markedsføring og synliggjøring 
Det må arbeides innenfor flere områder for å øke markedsaktiviteten. Det kommersielle 
grunnlaget må vurderes og havnene må synliggjøre sitt tilbud. Markedsaktørene må vite 
hvor kaianleggene ligger og hvilket tilbud som finnes. Informasjon om havnene må gjøres 
bedre tilgjengelig via nettsider, trykket materiell mv.  
 
I 2020 skal prosjektet bidra til at havnene synliggjøres på en god måte. 
Infrastrukturoversikten vil bli videreutviklet og synliggjøring av kaianleggene vil bli 
intensivert, bl.a. ved oppdatering/forbedring av nåværende informasjonsbrosjyre. 
 
Vi vil også legge frem et forslag til hvilke organisatoriske ressurser som er nødvendig for et 
slikt arbeid. Her kan f.eks. en fellesfunksjon for kommunene etableres, gjerne via et IKS. 
 
Det vil bli laget forslag til nettsider som gjør det enkelt for eksterne aktører å finne både 
havneinformasjon og kommersielle betingelser. Også her kan det være mulig å gjøre arbeid i 
fellesskap. F.eks. en nettside for «Nord-Troms havn», eventuelt med tilknytninger til de 
kommunale nettsidene. I prosjektet vil vi bidra til at havnene i Nord-Troms også får inn 
informasjon i offentlige databaser, f.eks. Barents Watch.  
 
 
Annet 
Flere andre fellesforhold kan bli vurdert/diskutert på prosjektmøter, f.eks. felles ISPS 
koordinering, opplæring, kurs osv. 
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4.4.2 Utforme beslutningsgrunnlag for IKS (aktivitet 2) 
Vi vil utforme et beslutningsgrunnlag for kommunene knyttet til etablering av et IKS for 
havnene i Nord-Troms. Det må tas hensyn til at tiden er knapp. 
 
Her vil forskjellige IKS-former bli vurdert, og for hvert alternativ vil det bli foretatt 
vurderinger knyttet til bl.a.: 
 

• Organisatoriske og driftsmessige forhold 
• Økonomi 

• Juridiske forhold 
• Politiske rammebetingelser 
• Andre forhold 

 
Vi vil lage et forslag til fremdrift og anbefalinger til vedtak i de enkelte kommuner, i nær 
dialog med kommunene og prosjektgruppen. 
 
 

4.4.3 Styrke faglig kunnskap (aktivitet 3) 
Faglig kunnskap er viktig for å utvikle havnesamarbeidet. Tidligere prosjektarbeid har bidratt 
til dette ,og vi legger vekt på at arbeidet i 2020 skal bidra til å tilføre ytterligere relevant 
kunnskap som vil være nyttig ved et mer formalisert samarbeid. 
 

 
Deltagere studietur til Helgeland, Mosjøen havn, oktober 2019 
 
Prosjektet skal styrke kommunenes faglige kunnskap om havn, sjøtransport og konkret 
havnesamarbeid. Prosessleder vil fokusere på dette. 
 
Vi vil organisere og formidle slik kunnskap gjennom prosjektmøter/samlinger og eventuelt 
sørge for deltagelse på arenaer hvor slik kunnskap kan oppnås. Vi er fleksible og tilpasser 
opplegget til «Koronasituasjonen». 
 
Vi ser gjerne at Kystverket bidrar i kunnskapsutviklingen, spesielt i forhold til ny havne- og 
farvannslov. 
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Kunnskapsutviklingen i 2020 vil bli basert på følgende hovedelementer: 
 

• Tilføre faglig kunnskap gjennom prosjektmøter/samlinger 
• Gjennomføring av en studietur til en havn/havneorganisasjon med erfaring fra IKS-

samarbeid, der kunnskap kan overføres til Nord-Troms. Et alternativt opplegg 
utformes, f.eks. ved bruk av Teams eller andre media, dersom Koronasituasjonen tilsier 
det. 
 

4.4.4 Formalia, adm. forhold og organisering/gjennomføring (aktivitet 4) 
Prosjektet skal gjennomføres på en profesjonell måte og etter offentlige myndigheters og 
Kystverkets regelverk.  
 
I tillegg til infrastrukturoversikt, Pr-brosjyre, nettsidestruktur mv, vil det bli utarbeidet to 
sluttrapporter og et beslutningsgrunnlag: 
 

• En sluttrapport etter Kystverkets retningslinjer, -innen slutten av november 2020 
• En sluttrapport egnet for intern videreføring 
• Et beslutningsgrunnlag knyttet til etablering av IKS, for saksbehandling tilpasset de 

respektive kommunene 
 
 

Vi bistår med evt. annen rapportering til Kystverket, etter gjeldende retningslinjer. 
 
Ved regnskapsavleggingen skal de enkelte kommuner/havner ha utarbeidet nødvendige inn-
/utbetalingsbilag, reisekostnadsoversikt og timelister.  
 
Vi vil bidra med råd og veiledning ved: 
 

• Utarbeidelse av timelister 

• Gjennomføring av separat regnskapsførsel, rapportering/revisjon og 
økonomirapportering 

 
Vi vil utarbeide forslag til referater fra prosjektmøter og samlinger. 
 

4.5 Opsjoner 

I forespørselen er det lagt til grunn to opsjoner, og at disse prises i tilbudsbrevet: 
 
 
Deltagelse i prosjektet fra Kvænangen kommune 

• Deltagelse fra Kvænangen: kr. 20.000 eks. mva. 

Opsjonspris på studietur 
• Hvis det gjennomføres en studietur, gjøres det et påslag for reisekostnader etter 

statens regulativ og kr. 20.000 eks. mva. for tidskostnader ved reiser. 

• Se også kapittel 4.4.3 for opplegg studietur eller alternativt opplegg. 
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5  Fremdrift og møter 

Prosjektet gjennomføres innenfor den tidsperiode som er skissert i forespørselen. Tiden er 
knapp, prosjektet bør startes opp raskt, og det må arbeides systematisk. Transportutvikling 
AS kan starte arbeidet umiddelbart etter en eventuell tildeling. 
 
Avslutning skjer i tråd med Kystverkets krav, innen 30.11.20. 
 
Prosjektdokumentasjon, rapporter og beslutningsgrunnlag vil bli ferdigstilt i god tid før 
rapporteringsfristen til Kystverket (30.11.20). Foreslått frist for ferdigstillelse er 26.11.20. 
 
Det er også viktig å være oppmerksom på at Kystverkets regelverk nevner en 
mellomrapportering midtveis i prosjektet. Det er lagt inn i tidsplanen at vi, ved behov, 
utarbeider denne midtveis i prosjektet. 
 
Nedenfor vises en overordnet skisse til prosjektfremdrift.  
 

 
 
Av fremdriftsplanen fremkommer det at det legges opp til 3 prosjektsamlinger/-møter 
(inklusive en eventuell studietur), alle etter sommerferien.  Tidspunkt for møter kan justeres 
ved behov.  
 
Oppstartsmøtet vil fokusere på selve oppstarten av prosjektet, og kan gjennomføres med 
kun prosjekteier til stede og via telefon. Oppstartsmøtet kommer i tillegg til de 3 
prosjektmøtene.  Som følge av kort prosjekttid vil vi starte arbeidet med planlegging av 
prosjektet før oppstartsmøtet. Dette skjer på egen risiko. 
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Prosjektoppstart og oppstartsmøte (1. august)

1. Konkret utvikling/implementering av fellesfunksjoner

  - felles dokumentasjon og maler

   -markedsføring og synliggjøring (infrastrukturoversikt, 

organiasering, struktur nettsider, oppdatere info-brosjyre

   -case: fiskerihavner/saksbehandling i nytt regime

2. Utforme beslutningsgrunnlag for IKS (for hver 

kommune, herunder fremdriftsplan)

3. Styrke faglig kunnskap

  - havne- og farvannsloven (praktiske forhold)

 - studietur eller alternativt opplegg

4. Formalia mv

Prosjektmøter m/faglig innhold

Rapportering til Kystverket

Prosjektavslutning og sluttdokumentasjon

 

 

 

 

2020

TIDS- OG AKTIVITETSPLAN                                                           
"På vei mot IKS for havnenen i Nord-Troms"

AKTIVITETER

Noter

Møter/samlinger

September NovemberOktoberJuliJuni August
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Prosjektmøtene/samlingene kommenteres i det følgende. 
 
 

Prosjektmøter (samlinger) 
I tråd med forespørselen har vi lagt opp til tre prosjektmøter, der ett 
kombineres med en studietur eller et alternativt opplegg.  
 
Vi kommer til å vektlegge at prosjektmøtene inngår i en naturlig 
rekkefølge/prosess og at de ikke er løsrevet fra hverandre.  

 
Dette innebærer at man suksessivt bygger opp prosjektet gjennom samlingene og at man i 
siste samling ender med en konklusjon eller et sluttresultat i henhold til målsettingene. 
 
Vi foreslår følgene hovedinnhold for de tre samlingene/møtene: 
 
 
 
Prosjektmøte 1 

• Hovedtema: 

En detaljert gjennomgang av den nye havne- og farvannsloven, med tilhørende 

forskrifter. Loven/forskriften er svært sentral for havnene. På samme møte kan vi legge 

inn en oppdatering av hva som forventes å skje for kommunene, når ansvaret for 

fiskerihavnene overføres til regionene (fylkeskommunen) 

• Tid (forslag):  August/september 

• Eksterne deltagere: Evt. Kystverket 

• Sted:   Avklares 

 
 
 
Prosjektmøte 2  

• Hovedtema:   

Studietur/evt. opplegg via Teams e.l. Her vil en fokusere på IKS, erfaringer fra andre 

havner og en diskusjon rundt beslutningsgrunnlaget for IKS. 

• Tid (forslag):  Siste del av oktober 

• Eksterne deltagere: Avklares 

• Sted:   Avklares 

 
Hvis mulig legges denne samlingen utenfor regionen, kombinert med et besøk til en relevant 
havn.  Turen vil bli organisert slik at det vil være mulig å kombinere prosjektmøte, befaringer 
og litt sosialt innhold. Normalt legger vi også inn bedriftsbesøk eller møter med andre som kan 
bidra med faglig informasjon e.l. 
 
I forhold til den foreslåtte tids- og aktivitetsplanen vil vi kunne behandle bl.a. ny/oppdatert 
kaioversikt og videre arbeid med fellesfunksjoner/felles maler/dokumenter på dette møtet.   
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Prosjektmøte 3 

• Hovedtema:   

Prosjektavslutning. Her gjennomgås sluttrapportering, beslutningsgrunnlag og 

eventuelt et annet faglig tema som besluttes av kommunene via prosjektet. Vi er 

fleksible og åpne for innspill fra kommunene. Her kan vi f.eks. legge inn faglig 

oppdatering i forhold til næringsutvikling/godsstrømmer i regionen basert på det 

pågående prosjektet «Næringstransporter i Troms og Finnmark» som gjennomføres 

av fylkeskommunen. 

• Tid (forslag):  Medio november 

• Eksterne deltagere: Avklares 

• Sted:   Avklares 

 
Den siste samlingen presenterer resultatene fra prosjektet, etter at havnene har mottatt et 
utkast til sluttdokumentasjon. Samlingen bør gi rom for diskusjon og forslag til 
endringer/fremdrift.  
 
Sluttdokumentasjon ferdigstilles like etter denne samlingen og etter de innspill som mottas. 
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6 Organisering og kompetanse/kvalifikasjoner/erfaring 

Skjervøy kommune vil være prosjektets eier og prosjektleder. Fem (evt. fire) andre 
kommuner/havner vil være involvert i prosjektet. 
 
Transportutvikling AS tilbyr prosessledelse og faglig bistand. Prosjekt- og prosessleder fra 
Transportutvikling AS vil være Stig Nerdal. 
 
Transportutvikling AS har sitt arbeidsfelt innenfor transport/logistikk, -og havn/sjøtransport 
spesielt.  Organisasjonen har samlet sett svært god kunnskap/erfaring knyttet til oppdragets 
art, bla. prosessledelse for flere havnesamarbeidsprosjekter, utrednings- og analysearbeid, 
markedsvurderinger, miljø- og økonomivurderinger mv. Vi har gjennom mange år utført 
oppdrag for private bedrifter, for kommuner og regioner/regionråd, fylkeskommuner og 
statlige etater. Ofte har prosjektene hatt sammenheng med regional planlegging, 
næringssamarbeid og havneforhold.    
 
De tilbudte konsulentene arbeider i dag med flere prosjekter som er relevante for 
problemstillingen, bl.a.: 
 

• Havneutvikling i Balsfjord, Narvik, Hamarøy m.fl. 
• Nye båtruter og miljøvennlige fartøykontraheringer 
• Nye godsstrømsanalyser for Nord-Norge 

 
Se for øvrig referanseprosjektene i kapittel 9-I. 
 
Mange av våre prosjekter organiseres i form av en prosess der vi utfører prosjektledelse, da 
innenfor definerte tidsplaner og milepæler.  
 
Arbeidet vil bli utført av konsulenter med lang erfaring fra havner og havnesamarbeid, 
havneorganisering, prosessledelse, drift/planlegging av sjø og landruter, 
markedsvurderinger/næringstransporter, miljø og arbeid for kommuner, regioner og fylker. 
Hovedkonsulentene for prosjektet vil være Stig Nerdal og Oddvar Rundereim.  
 

• Stig Nerdal er Siviløkonom med tilleggsutdannelse innen statsvitenskap. Han har lang 
praktisk erfaring fra bl.a. rederi- og hurtigbåtdrift langs kysten av Norge. Han har 
tidligere vært ansatt ved Samferdselskontoret i Nordland. Han har vært prosjektleder 
for flere prosjekter som fokuserer på regionale, nasjonale og internasjonale 
sjøtransporter og havner. I de siste 20 årene har han arbeidet med et betydelig antall 
prosjekter som inkluderer havner, sjøtransport, ruteopplegg, og miljø- og 
samfunnsøkonomiske vurderinger. Han har også spesiell kompetanse knyttet til 
transportøkonomi, marked og logistikk. Han har ledet flere havnesamarbeidsprosjekter, 
varestrømsanalyser og har god kunnskap om regionen, politiske rammebetingelser og 
gjeldene havnelovgivning. 
 

• Oddvar Rundereim er utdannet sjøkaptein og har fartstid fra nasjonal/internasjonal 
sjøtransport. Han er tidligere driftsdirektør/adm. direktør i flere norske rederier, bl.a. 
Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane og OVDS/Hurtigruten der han var ansvarlig for drift 
og ruteplanlegging for ferge/hurtigbåt. Han har vært involvert i flere vurderinger 
knyttet til havner, sjøtransport, miljøfremdrift, ruteopplegg og næringsutvikling. Han 
har ledet flere havnesamarbeidsprosjekter. 

 
Prosjektorganisasjonen har tilstrekkelig og ledig kapasitet i oppdragsperioden.  
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CV for Stig Nerdal, Oddvar Rundereim og Lene Alteren er vedlagt.  
 
I tillegg vil andre ansatte i Transportutvikling delta ved behov, bl.a. i forhold til havnekunnskap 
og havneorganisering (Kjell Heggelund). 
 
Arbeidet vil bli kvalitetssikret av bl.a. ansatte i Transportutvikling AS som har bred kompetanse 
innenfor dette prosjektets fagområder. Vi forutsetter også et nært samarbeid med 
prosjekteier/prosjektleder og de andre deltagende kommuner/havner i prosjektet.  
 
I tabellen nedenfor gjengis en kort oversikt over de tilbudte konsulenters kvalifikasjoner, 
kompetanse og erfaring, - jfr. kravene i forespørselen. For nærmere beskrivelse av referanser, 
se kapittel 9-I. 
 
Se vedlegg VI for beskrivelse av prosessledererfaring, kjennskap til havnedrift, 
havneorganisering mv.  
 
 
 

7 Dokumentasjon og presentasjon 

Det utformes en mellomrapport (ved behov) og en sluttrapport til Kystverket, i tråd med 
Kystverkets retningslinjer for rapportering.  
 
Det vil bli utformet et beslutningsgrunnlag for hver kommune, knyttet til et mulig Havne-IKS. 
 
I tillegg utarbeides dokumentasjon i forhold til havneregulativer, infrastrukturoversikt mv. 
 
I tillegg vil en Power-Point presentasjon av rapportens hovedkonklusjoner bli utarbeidet. 
 
Det utformes en oppdatering av kommunenes PR-/informasjonsbrosjyre.  
 
 
 

8  Budsjett/tilbud 

Tilbudet omfatter en fast pris, som inkluderer alle tidskostnader, herunder planlegging, 
organisering og gjennomføring.  
 
Reisekostnader til samlinger i regionen og evt. andre reiser til Nord-Troms er inkludert. 
 
Arbeidet tilbys levert innenfor en ramme på kr. 425.000 eks. mva. 
 
Opsjonspriser kommer i tillegg: 

• Deltagelse fra Kvænangen: kr. 20.000 eks. mva. 

• Studietur: Reisekostnader + kr. 20.000 eks. mva. 

 
Eventuelle tilleggsarbeider beregnes ut fra en timesats på kr. 1.150 pr time, reisekostnader 
etter Statens regulativ og faktisk medgåtte/dokumenterte kostnader. 
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9 Vedlegg 

 

I.Referanseprosjekter 

Transportutvikling har utviklet havneplaner og gjennomført vurderinger for flere havnedistrikt 
i Nord-Norge, bl.a. Narvik Havn, Mosjøen Havn og Mo i Rana Havn på Helgeland, Vardø i 
Finnmark m.fl. Vi har også gjort vurderinger utenfor landsdelen, bl.a. i Larvik i Vestfold og 
Grenland i Telemark.  
 
Vi har lang prosessledererfaring fra bl.a. havneprosjekter og maritime prosjekter. 
 
I det følgende gis en kort beskrivelse av noen prosjekter som vi mener er av relevans for 
forespørselen. Utøvende konsulenter har vært daglig leder/seniorrådgiver Stig Nerdal,  
seniorrådgiver Oddvar Rundereim og Lene Alteren. 
 
Referanse/kontaktperson er oppgitt for de 12 øverste prosjektene. Øvrige kontaktreferanser 
kan oppgis ved behov. Se for øvrig en mer detaljert beskrivelse på våre nettsider  
https://transportutvikling.no/ 

--o0o-

 
 
 
Prosjekt: Havneorganisering og regulativer for Hamarøy Havn 
År: 2020 
Oppdragsgiver: Hamarøy kommune 
Referanse: Prosjektmedarbeider næringsutvikling, Per Elling Braseth-Ellingsen, 
per.braseth@hamaroy.kommune.no 
 
Beskrivelse: I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Hamarøy og deler av 
Tysfjord kommune har vi utarbeidet forslag til havneorganisering, vedtekter, regulativer og 
forskrifter. 
 

 
Prosjekt: Flyfrakt av fersk sjømat fra Nord-Norge til land utenfor Europa 
År: 2020 (pågår) 
Oppdragsgiver: Avinor 
Referanse: Lars Draagen, lars.draagen@avinor.no 
 
Beskrivelse: Transportutvikling vurderer fersk sjømat fra Nord-Norge som i dag eller i 
fremtiden kan være relevant for flyfrakt. 
 
En viktig del av Avinors samfunnsoppdrag er å legge til rette for næringsvirksomhet i 
Nordområdene. I den sammenheng har Avinor behov for å tilegne seg kunnskap om dagens 
logistikk av fersk sjømat fra Nord-Norge til markeder utenfor Europa, samt hvordan 
produksjon og transportbehov vil utvikle seg i fremtiden. 
 
Oppdragets mandat er rettet mot fersk sjømat og sjømat som i dag, eller i fremtiden, antas 
relevant for flyfrakt. Som et utgangspunkt vil slike produkter kunne finnes i mange 
segmenter innenfor sjømatproduktene, selv om fersk hel laks (HOG) i dag er det 
dominerende produktet. 
 

https://transportutvikling.no/
mailto:per.braseth@hamaroy.kommune.no
mailto:lars.draagen@avinor.no
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Vi vil beskrive dagens produksjon og logistikk. Vi vil også kommentere forhold vi antar kan 
ha innvirkning på transportbehov/-løsninger. Slike forhold kan være strukturelle endringer i 
sjømatnæringen ved at aktørene blir færre/større eller utvikling av transportinfrastruktur, 
konserveringsmetoder og andre forhold som kan endre bruk av transportmidler. 
Fremtidsvurderinger vil bli foretatt. 
 
Det er etablert en referansegruppe for prosjektet, der representanter fra forskjellige deler av 
sjømatnæringen (fiskeindustrien, sjømatorganisasjoner, tradere/selgere, eksportører) og 
fylkene i Nord-Norge sitter. Transportutvikling leder prosjektet. 
 

 
Prosjekt: Optimalisering av havneavsnitt i Narvik 
År: 2020 
Oppdragsgiver: Narvik Havn KF 
Referanse: Forretningsutvikler, Ragnar Krogstad, rk@narvikhavn.no 
 
Beskrivelse: Narvik havn ønsker å utvikle og øke kapasiteten i indre havn. Vi har utarbeidet 
et forslag til optimalisering av havneavsnittet med fokus på areal, kaier og 
logistikkbevegelser. 
 

 
Prosjekt: Konferanse: Sjømattransport fra Kyst til marked 
År: 2019 
Oppdragsgiver: Troms fylkeskommune/Transportutvikling (arrangør) 
Referanse: Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, 
ivar.b.prestbakmo@tromsfylke.no 
 
Beskrivelse: Fra lunsj til lunsj 10.-11. april arrangerte Transportutvikling AS konferansen 
"Sjømattransport fra kyst til marked" i Tromsø. Hovedfokus er: sjømat - transport - Nord-
Norge - fremtiden.   
 

 
Prosjekt: Veitransportbelastningskart for Statens Vegvesen Region Nord 
År: 2019 
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen 
Referanse: Jørn Sørvig, jms@vegvesen.no 
 
Beskrivelse: Statens Vegvesen Region Nord ønsket en sammenstilling av data for 
veitransportarbeid i hele Nord-Norge. Resultatet av arbeidet ble presentert i 
veibelastningskart som illustrerte hvilke veistrekninger og transportkorridorer som hadde 
størst mengde næringstransporter. 
 
På kartene ble det også foretatt visualiseringer av: 

• flaskehalser 
• transportarbeid/ÅDT mht. grensekryssinger, da flere av de nasjonale 

korridorene/armene er tilknyttet internasjonale markeder 
• sentrale knutepunkt 
• viktigste transportkjeder i landsdelen, totalt og for sjømatnæringen 

 

 
 
 

mailto:rk@narvikhavn.no
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Prosjekt: Bergneset havn - et intermodalt knutepunkt i Midt-Troms 
År: 2018,  2019 og 2020 
Oppdragsgiver: Balsfjord kommune 
Referanse: Kommunalsjef John Vegar Gystad, john.vegar.gystad@balsfjord.kommune.no 
 
Beskrivelse:  Havnesamarbeid 2019 er en videreføring av havnesamarbeid 2018.  
Havnen, sammen med lokale bedrifter, utarbeidet en handlingsplan.   
 
Basert på handlingsplanen vil følgende tiltak bli prioritert i det nye prosjektet: 

• Bedre utnytting av eksisterende kai 
• Planlegge nye kaier og industriområde 
• Vurdere eierforhold ifb. utvidelse av kai og industriområde 
• Organisering av havnedriften  
• Tiltak for å få mer gods over havnen (marked) 
• Havnerelaterte kostnader 
• Miljø- og klimatiltak 

 
12 lokale bedrifter deltar i prosjektet. Transportutvikling AS leder prosessen og bidrar med 
faglig bistand. 

 
 
Prosjekt: Regional Strategi for Nord-Troms 
År: 2018-19 
Oppdragsgiver: Nord-Troms Regionråd 
Referanse: Regionrådsleder Berit Fjellberg, berit.fjellberg@ntroms.no 
Beskrivelse: 6 kommuner i Nord-Troms (Nord-Troms Regionråd) står bak prosjektet som 
har som overordet mål å utvikle en sammenhengende infrastruktur, der de ulike regionene i 
bindes tettere sammen for en fremtidsrettet nærings- og bosettingsutvikling. 
 
Kommunene ligger kommunikasjonsmessig sentralt plassert i forhold til større sentra og 
kommunikasjonsveier på land og sjø. Nord-Troms har en voksende sjømatnæring, og flere 
andre næringer i regionen har et potensiale for positiv utvikling. Utviklingen begrenses 
imidlertid av bl.a. transportinfrastruktur som ikke er tilpasset hverken dagens situasjon eller 
fremtidig verdiskaping. Det er derfor viktig å avklare både status og hva som er nødvendig 
for å sikre en fremtidig bærekraftig utvikling i Nord-Troms. Verdiskapingspotensialet og 
utfordringer/flaskehalser må synliggjøres, og tiltak må identifiseres og arbeides med 
gjennom en regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms. Vi har gjennomført 
«innspillmøter» med alle eierkommuner. Formålet med slike møter er å sikre god forankring 
og gi arbeidet legitimitet. På møtene var målgruppen bl.a. næringsaktører og lokalpolitikere 
(formannskap). 

 
Prosjekt: «Næringstransporter i Nord-Norge» 
År: 2015 – 18 (2020 pågår) 
Oppdragsgiver: Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommuner 
Referanse Troms: Spesialrådgiver Marius Chramer, marius.chramer@tromsfylke.no 
Beskrivelse: Transportutvikling AS har levert rapporter med oppdatert kunnskap 
vedrørende nærings- og godstransporter i de nordligste fylkene (Troms og Finnmark 2015, 
2017 og 2018, Nordland fylke 2015). 
 
Rapportene bidrar til å klarlegge status for transportomfang som innvirker på bruk av vei, 
havner, ferger og øvrig transportinfrastruktur. 

mailto:john.vegar.gystad@balsfjord.kommune.no
mailto:berit.fjellberg@ntroms.no
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Rapporten er med på å gi Fylkeskommunen sentrale grunnlagsdata for å prioritere tiltak-, 
målrettet ressursbruk og redusere transportkostnadene til beste for befolkningen og det 
regionale næringslivet. 
Analysearbeidet inngår i utredningene for regional transportplan 2018-29, samt 
handlingsplan for fylkesveg 2018-21. I tillegg vil rapportfunn kunne benyttes inn mot 
transportetatene, NTP-sekretariatet og Avinor, departementer, Storting og regjering. 
 
Veitransportarbeidet for følgende næringer er kvantitativt vurdert: Sjømat (fangst og 
havbruk), dagligvarer, landbruk og mineraler/tungindustri. Det er også gjort tallmessige 
anslag for avfall, post og distribusjon av petroleumsprodukter. 
Vi har utarbeidet flere veibelastningskart for utvalgte næringer. Disse gir et godt bilde av 
transportomfanget og hvilke veistrekninger som er mest belastet.  I tillegg er tabeller og 
illustrasjoner benyttet for å visualisere statistikk og informasjon. 

Data er i stor grad innhentet gjennom direktekontakt/intervjuer med næringene og offentlige 
instanser.

 

Prosjekt: «Utredning om miljøvennlig fergedrift i Finnmark» 
År: 2017  
Oppdragsgiver: Finnmark fylkeskommune 
Referanse: Seniorrådgiver Lars Engerengen, Lars.H.Engerengen@ffk.no 
Beskrivelse: Finnmark fylkeskommune drifter kollektivtilbudet i Finnmark. I fylkets tilbud 
inngår noen fergesamband som opereres med eldre, dieseldrevet materiell. Fylkeskommunen 
ønsker på sikt å fase ut diesel, og tilby miljøvennlig drift i alle samband. 
Transportutvikling AS har vurdert mulighetene for miljøvennlig fremdrift for 3 gjenværende 
dieselsamband, samt bidratt til å øke kompetansen for fylkeskommunenes kollektivansatte i 
forhold til ferger, hurtigbåter og miljøløsninger. 
 

 
Prosjekt: «Prosessledelse og bistand -Havnesamarbeid i LoVe 2017 og 2018» 
År: 2017  
Oppdragsgiver: Hadsel havn KF og 7 andre havner 
Referanse: Havnesjef i Øksnes John Danielsen, John.danielsen@oksnes.kommune.no 
Beskrivelse: Hadsel havn KF, sammen med 7 andre havner i Vesterålen/Lofoten, har tatt 
initiativ til et prosjekt der hovedformålet er å etablere et godt havnesamarbeid i regionen, og 
finne gode løsninger for å få mer gods over på sjø. 
 
De øvrige havnene i havnesamarbeidet er Vågan og Vestvågøy i Lofoten, og Andøy, Øksnes, 
Lødingen, Sortland og Bø i Vesterålen. 
 
Transportutvikling AS fikk oppdraget med å være prosessleder. Prosjektets mandat var i 
hovedsak rettet mot å lede en prosess, der flere samlinger inngår. I tillegg til den sentrale 
aktiviteten (prosessledelse) bidro vi med relevant informasjon og beslutningstøtte for 
havnene. 
Den overordnede målsettingen med prosjektet var å «Skape et bærekraftig samarbeid i 
regionen som kan håndtere fremtidens havneutfordringer, og som bidrar til reduserte 
avgifter for havnebrukere og/eller forenkle avgiftsstrukturen og dermed styrke 
sjøtransportens konkurranseevne.» 
 

 

mailto:Lars.H.Engerengen@ffk.no
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Prosjekt: «Godstransportbehov på sjø i Vest-Finnmark» 
År: 2016 
Oppdragsgiver: Finnmark fylkeskommune 
Referanse: Seniorrådgiver Eirik Selmer, eirik.selmer@ffk.no 
Beskrivelse: Godsruten i Vest-Finnmark som ble utført av MS «Sørøy» ble avviklet i 2015. 
Fylkestinget i Finnmark ønsket en vurdering av om det kan være markedsgrunnlag for å 
gjeninnføre en godsrute på sjø. 
 
I prosjektet så Transportutvikling bl.a. på om eksisterende lastførende hurtigbåter og 
ruter var tilstrekkelige i forhold til transportbehovet, hvilke fartøy som ble benyttet i ulike 
samband, ruteoppbygging og godskapasitet på disse. I vurderingen så vi også på hvilke 
eventuelle utfordringer som gjenstår, og om det finnes eksisterende alternativer som kan 
dekke disse utfordringene. 
 
Logistikk- og kapasitetsmessige forhold ved en eventuell innfasing av et godsfartøy ble 
berørt.  Mulige tiltak for å balansere driftsøkonomien ved en egen godsrute ble kommentert. 
 

 
Prosjekt: «Miljøvennlig fergemateriell i Arendal by og øyene rundt» 
År: 2014 – 2017  
Oppdragsgiver: Aust-Agder fylkeskommune 
Referanse: Rådgiver Cato Moen, cato.moen@austagderfk.no 
Beskrivelse: Aust-Agder fylkeskommune ønsket å få ulike forhold vedrørende fergetilbudet 
mellom Arendal by og øyene rundt utredet. 
 
Prosjektets faglige hoveddeler var i første omgang å foreta en vurdering av økonomiske og 
kollektivfaglige forhold, samt betraktninger knyttet til relevante lover, forskrifter og 
regelverk. Det var også en målsetting at prosjektet skulle tilføre Fylkeskommunen relevant 
faglig kunnskap. Basert på resultatet fra ovenfor nevnte vurdering, ble Transportutvikling AS 
engasjert av Fylkeskommunen til å utarbeide en ny driftsform og samordne/utarbeide ny 
rutestruktur (båt og buss), samt vurdere kaiene som anløpes av fergene.  
 
Mandatet omfattet bl.a. utredning av grunnlaget for elektriske drevne ferger i Arendal. 
Utredningen avklarte forutsetninger og sannsynligheten for at prosjektet vil kunne motta 
offentlig støtte, bla gjennom ENOVA, både i utredningsfasen og en gjennomføringsfase. 
Denne utredningen dannet grunnlag for behandling av Fylkesutvalget. 
 
Basert på utredningen av grunnlaget for å operere elektrisk drevet ferger, ble 
Transportutvikling AS engasjert i 2015/16 for å videreføre prosjektet. Målsettingen var 
etablering av miljøvennlig/elektrisk operert fergedrift i Arendal by og øyene rundt, herunder 
forarbeider mht kontrahering av fartøy. 
 
For å fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for Fylkeskommunen ble flere forhold 
vurdert. Bl.a. miljøkonsekvenser, fartøyvalg, tekniske løsninger, ruteplaner, trafikkforhold, 
havneforhold, økonomi mv. Prosjektet omfattet også utformingen av en kravspesifikasjon for 
et elektrisk drevet fartøy, - herunder innhenting av tilbud fra båtdesignere. 
 
Videre har vi i 2017 bidratt med beskrivelser, dokumentasjon og praktiske opplysninger i 
forbindelse med anbudsutlysning.  
 

 

mailto:eirik.selmer@ffk.no
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Prosjekt: Prosessledelse «Utvikling av Nord-Norgelinjen» 
År: 2016 
Oppdragsgiver: Bodø havn KF m.fl. 
Beskrivelse: Transportutvikling AS har vært prosessleder for prosjektet «Nord-
Norgelinjen». Tromsø havn, Lødingen havn og Bodø havn vil legge til rette for etablering av 
en kommersiell og miljøvennlig godsrute i fast linjefart med hovedstruktur mellom Bodø og 
Tromsø. Ruten skal i praksis fungere som en sjøverts forlengelse av godstransporten på 
Nordlandsbanen ved en effektiv intermodal kobling, slik at det etableres et nasjonalt 
transportsystem med fokus på Nord-Norge. Vurdering av markedsgrunnlag, ruteplanlegging, 
økonomi, miljø mv. og konkrete løsningsforslag var en vesentlig del av prosjektarbeidet. 
 
Miljøperspektivet, -både i forbindelse med overføring av transportarbeid fra vei til sjø og valg 
av fartøy, er avgjørende for en operasjonalisering av prosjektet/ruten. Samfunnsøkonomiske 
gevinster ble beregnet. For fartøytypen (godsbåt) er flere miljøvennlige fremdriftløsninger 
vurdert; -LNG, hybrid løsning LNG/batteri og diesel/batteri samt hydrogen. Vi har også 
vurdert fartøyets utforming og design for å kunne redusere drivstofforbruk og utslipp til luft 
og vann.  
 

 
Prosjekt: Passasjerbåt/turistbåt mellom Narvik, Lofoten/Vesterålen og Tysfjord  
År: 2016 
Oppdragsgiver: Futurum AS og Tysfjord kommune 
Beskrivelse: Det er en målsetting å utvikle en ny regional passasjerførende båtrute mellom 
Ofoten/Vestfjorden (Narvik – Svolvær) med korrespondanse til Tysfjorden. Denne ruten vil 
også være en viktig del av et samlet reiselivsprodukt hvor naturopplevelser på fjordene 
kombineres med jernbanen og fjellområdene. 
 
Fase 1 tok først og fremst sikte på å vurdere den maritime øst-vest relasjonen Narvik-
Lofoten og Vesterålen, med tilknytning til Tysfjorden. Prosjektets utgangspunkt er relasjonen 
bane/buss-sjø og de strategiske føringer som bl.a. finnes i planverk for utvikling av reiseliv 
og relevant næringsliv, herunder overføring av veitransport til sjø.  

 
Prosjekt: Samfunnsøkonomisk analyse- Havneutbygging i Longyearbyen, 
Svalbard 
År: 2015 
Oppdragsgiver: Longyearbyen havn KF 
Beskrivelse: I samarbeid med Nord Universitet har Transportutvikling gjennomført en 
samfunnsøkonomisk analyse i forhold til havneutbygging i 
Longyearbyen. 
 

Utgangspunktet for oppdraget var at Longyearbyen lokalstyre ved Longyearbyen Havn KF 
ønsket å utvikle logistikkoperasjoner/-kapasitet og servicesystemer i tilknytning til havnen. 
Bakgrunnen for dette var mangelfulle tilbud, og at virksomhetsområdene på Svalbard er 
avhengige av sjøtransport og maritim infrastruktur. 
  
Prosjektets karakter og eierskap gjorde at vi ved gjennomføringen la til grunn anbefalingene 
i Direktoratet for økonomistyrings (DFØ) nye «Veileder i samfunnsøkonomiske analyser», 
september 2014) og de prinsipper og krav som kommer frem av Finansdepartementets 
rundskriv 
R-109/14.  Stortinget har nå vedtatt at det skal bygges et nytt havneanlegg i Longyearbyen. 
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Prosjekt: Kunnskapsgrunnlag - Interregional plan for intermodal godstransport 
År: 2014 
Oppdragsgiver: Vestfold og Telemark fylkeskommuner 
Beskrivelse: Fylkestinget i Telemark og fylkestinget i Vestfold vedtok i 2014 å utarbeide en 
interregional plan for intermodal godstransport. I forbindelse med det kommende 
planarbeidet ønsket fylkeskommunene å få tilført relevant fagkunnskap.  
Transportutvikling AS ble tildelt oppdraget. Vi fokuserte i utgangspunktet på områdene 
marked, terminalstruktur, miljø, samt havnekapasitet og samarbeid. Det ble utarbeidet en 
analyse av vare- og godsstrømmer som påvirker godstrafikken i fylkene. Både eksisterende 
og planlagt terminalstruktur ble belyst, samt godsfartøy.  
 
For å oppfylle internasjonale og nasjonale miljøkrav og målsettinger, belyste vi bl.a. havnenes 
sentrale rolle, da de representerer tilknytningen mellom land og sjø, - og er dermed avgjørende 
for utviklingen av mer sjøtransport. Vi vurderte integrasjon mot bane, som er viktig for å styrke 
de positive miljøeffektene ved intermodale transporter. Godstransport medfører såkalte 
«eksterne kostnader». Begrepet omfatter flere forhold enn bare utslipp til luft, bl.a. støy, 
ulykker, pressproblemer osv. I en intermodal sammenheng vil mange vurdere den positive 
miljøeffekten av å få tunge kjøretøy bort fra veiene som større enn selve effekten av reduserte 
utslipp til luft.  
Løsninger for å møte kravene til redusert utslipp av svoveldioksider (MARPOL-forskriften, 
svoveldirektivet) ble vurdert. 

 
Prosjekt: Prosessledelse for ARENA Arktisk Maritim Klynge 
År: 2014-2016 
Oppdragsgiver: Medlemsbedrifter, Innovasjon Norge, Maritimt Forum Nord m.fl. 
Beskrivelse: Transportutvikling AS var prosjektleder for Arktisk Maritim Klynge. Klyngen 
involverte ca. 45 rederier, skipsverft, leverandører og organisasjoner i Norge.  
 
Arbeidet ga direkte kontakt med næringslivet og operatørene i transportmarkedet, FoU 
Institusjoner og offentlige myndigheter. Et hovedmål med klyngesamarbeidet var å kunne ta 
posisjon som det ledende maritime kunnskap- og industrielle miljøet i Norge knyttet til arktiske 
utfordringer. Det ble gjennomført flere miljø- energiprosjekter, vi nevner noen av disse: 
 
«HeltElektrisk»: Prosjektet er en studie vedrørende klima- og energiforbruk, rettet mot 
innlands sjøverts transport. Målet var å kartlegge typiske rutegående fartøys utslipp under fart og 
ved kai. Videre ble det vurdert om tilkopling til landstrøm, når fartøy er i havn, kunne bidra til 
reduserte utslipp. Investeringsbehov for havn og fartøy med angivelse av return-of-investment 
ble også vurdert. Dette prosjektet er videreført som Horizon 2020 - prosjekt. 

 

Prosjekt: Dypvannskai i Mo 
År: 2015/16 
Oppdragsgiver: Mo i Rana Havn KF 
Det vurderes bygging av en ny dypvannskai/tungløftskai lokalisert i sørenden av Rana 
Industriterminal med store tilgjengelige bakarealer.  Dette er et samarbeidprosjekt mellom 
de to havneeierne Mo Industripark AS og Mo i Rana havn KF.  
Transportutvikling AS ble engasjert for å gi et best mulig grunnlag i forbindelse med 
gjennomføringen av prosjektet og med utvikling av havneaktivitetene generelt. 
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Prosjekt: Strategi- og utviklingsplan for Mosjøen Havn  
År: 2014 
Oppdragsgiver: Mosjøen Havn KF 
Mosjøen Havn KF/Mosjøen og omegn næringsselskap KF hadde i lengre tid arbeidet med 
utvikling av Holandsvika,- som en del av Mosjøen Havn. 
Transportutvikling AS ble leid inn for å vurdere fremtidig prosess/utviklingsaktivitet for 
Mosjøen Havn generelt og Holandsvika spesielt. Forskjellige muligheter for bruk av havnen, 
utfordringer ved forskjellige retningsvalg ble vurdert. 
 
 

Nedenfor nevner vi noen flere relevante prosjekter:  
 
Prosjekt: Terminal information booklets for Circle K og Forsvaret  
År: 2010-pågår 
Utvikling, og oppdatering, av ca. 30 terminalhåndbøker for Statoil/Circle K og Forsvarets 
kystanlegg i Norge. 
 
Prosjekt: Markedsutviklingsprosjekt Russland  
År: 2015-2018 
Oppdragsgiver: Prosjektene er støttet av Innovasjon Norge og 15 bedrifter i Norge 
 
Prosjekt: Utvikling av null-utslipps hurtigbåt i Trøndelag 
År: 2018 - pågår 
Oppdragsgiver: Trøndelag fylkeskommune 
 
Prosjekt: Utvikling/kontrahering av ny ferge i Randsfjordsambandet 
År: 2018 - pågår 
Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 
 
Prosjekt: Finnøy-sambandet 
År: 2017 - 2018 
Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune 
 
Prosjekt: Ny kai i Musken 
År: 2017/18 
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune 
 
Prosjekt: Barents Cruise Mapping 
År: 2016 
Oppdragsgiver: Prosjektet er delfinansiert av Kolarcticprogrammet (Fylkesmyndighetene i 
Murmansk, Arkhangelsk, Troms og Finnmark, havnene i Tromsø og Vardø, samt Cruise 
Northern Norway & Svalbard (CNNS)). 
 
Prosjekt: Flyfrakt i Nordland 
År: 2016 
Oppdragsgiver: Nordland fylke 
 
Prosjekt: Fra kyst til marked-sjømattransporter i Nord-Norge i 2014 
År: 2015 
Oppdragsgiver: Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner 
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Prosjekt: Logistikk i verdensklasse 
År: 2015 
Oppdragsgiver: Agenda Nord-Norge 
 
Prosjekt: "Prosjektledelse Kjøpsvikvågen-Bølgedemping 
År: 2015 
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune 
 
Prosjekt: Verft/verftsindustrien i Nord-Norge 
År: 2015 og 2013 
Oppdragsgiver: Maritimt Forum Nord 
 
Prosjekt: Bistand konkurranseutsetting lokale båtruter Nordland  
År: 2014-2015 
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune. 
 
Prosjekt: Etablering av havneorganisasjon i Tysfjord kommune  
År: 2014 
Oppdragsgiver: Tysfjord kommune 
 
Prosjekt: Beskrivelse av innseiling til Harstad Havn  
År: 2013 
Oppdragsgiver: SWECO 
 
Prosjekt: Bistand ekspeditør- og kaiforhold Nordland Fylke  
År: 2013-14 
Oppdragsgiver: Nordland Fylkeskommune. 
 
Prosjekt: Anbudsbistand hurtigbåt STFK  
År: 2012 
Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 
 
Prosjekt: Strategiseminar Hurtigbåt og ferge i Sør-Trøndelag  
År: 2012 
Oppdragsgiver: Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 
 
Prosjekt: Et Nord Atlantisk havneforum - NorthPorts 
År: 2011 
Oppdragsgiver: Landsdelsutvalget (LU) 
 
Prosjekt: Ny Kystgodsrute Bodø-Helgeland  
År: 2010 
Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune 
 
Prosjekt: Vurdering av havneavgifter og havnelovgivning 
År: 2010 
Oppdragsgiver: Privat 

 
Transportplan for Salten 
År: 2010 
Oppdragsgiver: Salten Regionråd 
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Prosjekt: Båtpakke Salten  
År: 2010 
Oppdragsgiver: Salten Regionråd 
 
 

For ytterligere referanser, se: www.transportutvikling.no 
 
 
 
  

http://www.transportutvikling.no/
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II.Pedagogiske fremstillinger – eksempler og illustrasjoner 

I det følgende vises noen kart/visualiseringer fra arbeid utført av Transportutvikling. 
Fremstillingen avhenger av formålet og illustrasjonene vil normalt være presentert i en større 
skala. Enkelte av de gjengitte bildene har en lavere oppløsning enn det som vil komme frem i 
særtrykk. 
 

 
Visualisering av havbruksslakterier i Nord-Norge (normalt A-4) 
 

 

 
Kart over bybuss Hammerfest (Normalt A4) 
 

www.transportutvikling.no
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ELLINGSEN SEAFOOD

SKROVA

E.KRISTOFFERSEN & S.
STRAUMSJØEN

BREIVOLL MARINE P.
BREIVOLL

SALAKS

SALANGEN

VIKING ØKSNES

ALSVÅG

SALMAR

SENJA (2021)

SINKABERG-HANSEN

MARØYA

NILS WILLIKSEN

RØRVIK

❑ PR. 2020 ER 19 LAKSESLAKTERIER LOKALISERT I

NORD-NORGE

➢ 3 I FINNMARK

➢ 8 I TROMS

➢ 8 I NORDLAND

❑ I LØPET AV 2021 BLIR DET 20
✓ SALMAR SENJA (TROMS)

❑ 2 SLAKTERIER ER LOKALISERT LIKE SØR FOR GRENSEN TIL

NORDLAND (NORDLIG DEL AV TRØNDELAG)

BODØ

TROMSØ

VADSØ

HAMMERFEST BUSSTERMINAL

RÅDHUSPLASSEN

OLE OLSENS PLASS

BLINKEN

HØYDEN

BYBO

SÆTERGAMVEIEN

KVALFJORDVEIEN

BREILIA SKOLE

RUTE 131 - BYBUSS HAMMERFEST (STORVANNET)OKTOBER 2019

Storvannet
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Visualisering av befolkning i Nord-Norge (normalt A-4) 
 

www.transportutvikling.no
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BÅTSFJORD
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KIRKENES

ALTA

MEHAMN

LAKSELV

TANA BRU

SKJERVØY

LYNGSEIDET

OLDERDALEN

HATTENG

SKALAND

NARVIK

SORTLAND

STORSLETT

TROMSØ

FINNSNES

BURFJORD

STORSTEINNES

HARSTAD

HANSNES

HALSVIK

ØKSFJORD

BODØ

MO I RANA

SANDNESSJØEN

MOSJØEN

BRØNNØYSUND

KJØPSVIK

HELGE-
LAND

16%

LOFOTEN

5%

MIDT-
TROMS

7%

NORD-

TROMS

3%

OFOTEN

5%

SALTEN

17%

SØR-
TROMS

7%

TROMSØ-
REG.

17%

VESTER-
ÅLEN

7%

VEST-
FINNM.

10%

ØST-
FINNM.

5%

Region 2015 2016 2017 2018 2019 Endr (ant) Endr (%)

Tromsøregionen 80 690        81 463        82 499        83 554        84 526        3 836          4,8 %

Salten 81 607        81 938        82 533        82 960        83 308        1 701          2,1 %

Lofoten 24 178        24 262        24 439        24 640        24 646        468             1,9 %

Vest-Finnmark 49 194        49 336        49 696        49 717        49 503        309             0,6 %

Midt-Troms 32 463        32 589        32 701        32 687        32 647        184             0,6 %

Helgeland 77 223        77 125        77 337        77 365        77 238        15                0,0 %

Øst-Finnmark 26 411        26 422        26 453        26 450        26 362        49-                -0,2 %

Vesterålen 32 579        32 581        32 633        32 611        32 522        57-                -0,2 %

Sør-Troms 34 295        34 356        34 470        34 300        34 216        79-                -0,2 %

Nord-Troms 16 005        15 922        15 962        15 958        15 813        192-             -1,2 %

Ofoten 26 095        26 000        25 924        25 759        25 671        424-             -1,6 %

Totalsum 480 740     481 994     484 647     486 001     486 452     5 712          1,2 %

50% I TROMSØREGIONEN, SALTEN OG HELGELAND

PR. 2019 BOR DET 486.452 PERSONER I NORD-NORGE. HALVPARTEN BOR

I 3 REGIONER.

HÅLOGALANDSREGIONEN

24% AV NORD-NORGES BEFOLKNING BOR I HÅLOGALANDSREGIONEN (SØR-
TROMS, OFOTEN, VESTERÅLEN OG LOFOTEN).

BEFOLKNINGSUTVIKLING

FRA 1. KVARTAL 2015 TIL 1. KVARTAL 2019 HAR BEFOLKNINGEN I NORD-
NORGE ØKT MED 1,2%. I HOVEDSAK ER DET TROMSØ OG BODØ SOM STÅR

FOR VEKSTEN. 5 AV 11 REGIONER HAR NEDGANG I BEFOLKNINGEN.
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Visualisering «mye FV» og stort etterslep (normalt A-4) 
 
 

 
Visualisering av transportruter (normalt A-3, eller minimum A-4) 
 
 

www.transportutvikling.no

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

Finnmark Troms Nordland

1 493 

2 906 

4 109 1 298 

606 

1 233 

FV Statlig

8.500 KM FYLKESVEI I NORD

• AV DET STATLIGE/FYLKESKOMMUNALE VEINETTET

I NORD, UTGJØR FYLKESVEIENE 73%

• 83% FV-ANDEL I TROMS

• TROMS OG FINNMARK:

• NÆRMERE 4.500 KM FV
• ETTERSLEP PÅ 8,5-10 MRD

FRANKRIKE

MONGOLIA

www.transportutvikling.no

Kirkenes

Mosjøen

Finnsnes

Tromsø

Torsken

Gryllefjord

Senjahopen

Husøy

Myre

Lødingen

Stamsund

Svolvær

Skutvik

Bodø

Alsvåg

Andenes

Risøyhamn

Harstad

Narvik

Skjervøy
Alta

Hammerfest

Sortland

Stokmarknes

Finnfjordbotn

Honningsvåg

Arnøya

Værøy/
Røst

Drag

Kjøpsvik

Leknes

Skrova

Sjødelen av Nord-Norgelinjen

Basisstruktur

Alternative rotasjoner/anløp

Transportutvikling AS, 2016
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Visualisering transportknutepunkt – jernbane (normalt A-4 ) 

 
 
 
 

 
Transportvolumer, med fokus på bil,  inn og ut av en konkret bedrift (normalt A-4 eller større) 

HAMMERFEST

TROMSØ

ALTA

Å

BJØRNFJELL

HONNINGSVÅG

SKJERVØY

FINNSNES

STOKMARKNES

MYRE

SVOLVÆR

ANDENES

VÆRØY

RØST

92

E6

E6

E45

E6
E8

E8

E8

E6

E10E10

E10

827

LEKNES

E6

E69

E6

E10

E6

HARSTAD

E45

94

LØDINGEN

SORTLAND

41

10

2

8

3

2

17

15

1

✓ INGEN ANDRE VEISTREKNINGER I NORD-NORGE HAR EN HØYERE ANDEL AV SJØMATTRANSPORT ENN

E6/E10 STREKNINGEN SØR FOR BJERKVIK I NARVIK KOMMUNE

o HVER DAG GÅR DET MER ENN 100 SJØMATRELATERTE TRANSPORTER (VTE) PÅ DENNE STREKNINGEN

o CA. 95% AV DISSE GÅR ENTEN MED TOG FRA NARVIK ELLER OVER BJØRNFJELL (E10)
o DET RESTERENDE PASSERER GJENNOM NARVIK LANGS E6

✓ TRANSPORTENE KOMMER FRA/GÅR TIL HELE LANDSDELEN, -FRA SALTEN TIL ØST-FINNMARK. OVER

50% SKAL TIL/FRA VESTERÅLEN OG LOFOTEN

xx

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

NOTE: ANTALL VOGNTOGENHETER (VTE) PR. DAG: 

MARS 2019

REGIONER I NORD-NORGE SOM BENYTTER

NARVIKTERMINALEN OG BJØRNFJELL FOR

SJØMATTRANSPORTER

DEKKER LANDSDELEN FRA SALTEN TIL ØST-FINNMARK
NARVIK ER NORD-NORGES STØRSTE TRAFIKKNUTEPUNKT FOR SJØMATRELATERTE TRANSPORTER PÅ VEI OG BANE

NARVIKTERMINALEN

KILPISJÄRVI

KIVILOMPOLO

37

27

24

E8

60

Transporter knyttet til Meieriet i Sandnessjøen
(Inntransport av melk: 55 millioner liter) Kilde: Transportutvikling AS

Andre 
ut-transporter

Melk fra 9 kommuner 
på Helgeland

Videreforsendelse 
til Sømna

Distribusjon av 
ferdigprodukter 

til kunder

Melk fra Salten

Emballasje, vaskemidler o.l.

31 mill. liter
17 mill. liter melk

24 mill. liter

Transporter varierer; 
avhengig av type emballasje m.v.

 800 t. tørrmelk til Trondheim
 1.8 t. smør til Heimdal
 120.000 l. økologisk lettmelk 

til Bodø, Tromsø og Harstad

Avfall m.v.

Daglige distribusjonsbiler
med melkeprodukter
til forskjellige kunder, bl.a.
8 mill. liter melk

1.240

960

680
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Visualisering av manglende 
jernbaneforbindelse (normalt A-4) 
 
 
 

 

 
Visualisering trafikkbelastning på lokale fergestrekninger (Normalt A-4) 

 
 
 

www.transportutvikling.no

NORD - FOLDØY

www.transportutvikling.no

JELSA

FOGN

JUDABERG

HELGØY
EIDSSUND

AKKUMULERT ANTALL KJØRETØY

TIL/FRA FOLDØY (2016)

ANLØPSSTED MED

FASTLANDSFORBINDELSE

ANLØPSSTED UTEN

FASTLANDSFORBINDELSE

KJØRETØY TIL/FRA FOLDØY

NEDSTRAND HEBNES

FOLDØY

3 057

2 677

2014 2015 2016 2017 2016/strek

Til/fra Foldøy (Hebnes) 2 933 2 870 3 057 2 663 100,0 % 76,4 

Hebnes-Nedstrand 2 566 2 561 2 677 2 312 86,8 % 66,9 

Nedstrand-Helgøy (inkl Nord-Hilde) 569 578 668 590 22,2 % 16,7 

Helgøy-Eidsund 557 566 644 544 20,4 % 16,1 

Eidsund-Judaberg 554 561 638 543 20,4 % 16,0 

Judaberg-Fogn 1 1 4 1 0,0 % 0,1 

Foldøy-Hebnes-Nedstrand-Jelsa 2 364 2 292 2 389 2 073 77,8 % 59,7 

NORD-HIDLE

4

www.transportutvikling.no

JELSA

FOGN

JUDABERG

NEDSTRAND HEBNES

FOLDØY

HELGØY E
ID

S
S

U
N

D

NORD-HIDLE

ÅRSTRAFIKK TIL/FRA FOLDØY BASERT

PÅ LØST BILLETT (2016)

ANLØPSSTED MED

FASTLANDSFORBINDELSE

ANLØPSSTED UTEN

FASTLANDSFORBINDELSE

TRAFIKK TIL/FRA FOLDØY

KJØRETØY/(ANDEL OVER 14M)     XXX(X%)

1 120 (0,7%)
889 (1%)

380 (0,3%)

4 (25%)

6
 (0

%
)

10 ganger større skala, 
enn øvr.

634 (2,2%)

22 (4,5%)

2 (0%)

 -

 200

 400

 600

 800

 1 000

 1 200 1 120 

889 

634 

380 

22 6 4 2 

Skala 10 ganger tykkere enn øvrige

Strekning Kjøretøy >12 m >14 m Kjøretøy >12 m >14 m Andel >14

Eidssund-Foldøy 6              -           -           0,08          -           -           0,0 %

Fogn-Foldøy 4              1              1              0,05          0,01          0,01          25,0 %

Foldøy-Jelsa 380           1              1              4,75          0,01          0,01          0,3 %

Foldøy-Nedstrand 1 120        28            8              14,00        0,35          0,10          0,7 %

Hebnes-Foldøy 889           11            9              11,11        0,14          0,11          1,0 %

Helgøy-Foldøy 22            2              1              0,28          0,03          0,01          4,5 %

Judaberg-Foldøy 634           22            14            7,93          0,28          0,18          2,2 %

NordHidle-Foldøy 2              -           -           0,03          -           -           0,0 %

• RELATIVT LITEN TRAFIKK MELLOM

HEBNES, NEDSTRAND OG JELSA

• MEST TRAFIKK PÅ STREKNINGEN

NEDSTRAND-HEBNES (2016: 2.404 
KJØRETØY, CA. 7 PR DAG

• JELSA - NEDSTRAND (2016: 1.302 
KJØRETØY I 2016, 3,7 PR DAG

• TRAFIKKEN MELLOM HEBNES OG

NEDSTRAND HAR VÆRT RELATIV

STABIL DE SISTE ÅRENE, MENS

TRAFIKKEN KNYTTET TIL JELSA HAR

VÆRT NEDADGÅENDE

FOLDØY:

• 2016: 3.057 KJØRETØY PÅ

STREKNINGEN FOLDØY-HEBNES

• ØKNING FRA 2015 PÅ CA. 6,5 % 

• FRA 2014 TIL 2015 VAR DET EN

NEDGANG PÅ CA. 4 %

• I 2017 (PR. OKTOBER) HAR

TRAFIKKEN VÆRT STABIL

SAMMENLIGNET MED 2016.

Skalert opp x 10

Rovaniemi

Ivalo

Haparanda/
Tornio

Oulu

Apatity

Kandalaksha

Olenogorsk (Olenya)

Kovdor

Belomorsk

Obozerskaya

Karpogory

Kilp

Khibiny

Monchegorsk

Alakurtti

Salla

Kola

Kirovsk

Polyarnye Zori

Loukhi

Pyaozero

Sofporog

Kem

Kuzema

Kochkoma

Ledmozero

Vartius

Onega

Malenga

Teriberka

Kostomuksha

Kolari

Murmansk

Transportutvikling AS, 2013
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Kapasitetsutnyttelse/ kapasitetsbegrensninger langs logistikkjeder, veier, baner eller lignede. 
(Normalt A-4) 
 
 
 
 
 

 
Visualisering punktlighetsforbedring tog (Normalt A4) 
 
 
 

www.transportutvikling.no

ARE: PUNKTLIGHETEN FORBEDRES – TALL FRA CARGONET

• TYDELIG FORBEDRING DE
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• 90% INNENFOR 15 
MINUTTER I 2019
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Visualisering kaitillegg av NATOs Ro-Ro skip J.P.Bobo (Normalt A4) 
 

 

 
Enkel visualisering av sjøbasert transportkorridor i Nord-Troms, for Nord-Troms Regionråd 
 

www.transportutvikling.no
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 Veibelastning, sjømattransporter i Nord-Norge, (A-3 eller større) 
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Kart over lokale båtruter (Normalt A-4) 
 

 
Visualisering av dybde ved kaianlegg 
 

NESNA

LØKTA

SOLFJELLSJØEN

VANDVE

SANDNESSJØEN

Rute
Solfjellsjøen-Vandve/
Regionpendelen

Illustrasjon: Transportutvikling AS, 2014

BJØRN

www.transportutvikling.no

ADM-INFO

© TRANSPORTUTVIKLING AS

Fartøynavn Kategori lgd br dyp MDWT

Star Lofoten Cont/gen.cargo 204,36 32,26 12,64 50 728 

Spar Shipping  "TBN" Bulk 199,90 32,26 13,31 63 800 

Ultra Tiger Bulk 229,00 32,29 13,50 83 611 

Clipper Star LGC 204,85 32,20 12,02 44 807 

Clipper Sirius VLGC 227,21 32,25 12,80 54 084 

Vinland Oil Tank/ Schutle Tank 271,80 46,00 15,30 125 827 

Vinga Oil Tank/ Schutle Tank 274,23 48,00 17,02 158 982 

SKS Satilla OBO 274,27 48,00 17,05 158 843 

«STAR LOFOTEN»

Container/general cargo
DwT 50 728

Dybde 12,64 m

1
8

 m

«VINLAND»
Oil tank/schuttle tank

DwT 125 827
Dybde 15,30 m

«SKS SATILA»
obo

DwT 158 982
Dybde 17,05 m
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Generalisering av effektuttak (kWh) ved ulike hastigheter (A5) 

 

 
Fortøyningsinstruksjoner for fartøy, her en liten tankbåt (A4) 
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0 25 7510

Mooring plan – Vessel LOA 50 m-70 m

KOLSDALSODDEN TERMINAL - KRISTIANSAND

B2

B3

B4
B5

B6

B7

B8

B9

Graphics by Transportutvikling AS,             

September 2009

KOLSDALSODDEN TERMINAL, KRISTIANSAND                       

Waterfront information                                                

Mooring plan - Vessel LOA 50 m - 70 m
B11

B10

Graphics by                             

Transportutvikling AS,                             

March 2017

KOLSDALSODDEN PORT TERMINAL, KRISTIANSAND                                                                           

Waterfront information                                                                   

Mooring plan - Vessel LOA 50-70 m
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Program faglig seminar i Vadsø 

 
 
  

Møteleder : Stig Nerdal, Transportutvikling AS

Fra Til Tema Innleder (navn) Innleder (tittel/organisasjon)

09:05 10:15

09:00 09:05 Velkommen Per Bjørn Holm-Varsi Samferdselssjef, Finnmark fylkeskommune

09:05 09:15 Kort introduksjon Møteleder

09:15 09:45 Det grønne skiftet, anbud og konkurranseutsetting Edvard Sandvik Avdelingsdirektør i Statens vegvesen

09:45 10:15
Et marked i endring - Enovas strategi og virkemidler for maritim 

transport
Ole Aksel Sivertsen Markedssjef transport, Enova (pr. video)

10:15 10:25 Spørsmål og kommentarer

10:25 10:40

10:40 13:45

10:40 11:10 Generelt om økonomi/kostnader ved hurtigbåt – og ferjedrift Stig Nerdal Daglig leder Transportutvikling AS

11:10 11:40 Hurtigbåter,  fart/drivstofforbruk og miljøeffekter Ola Lilloe-Olsen Eier, Siv. Ing Ola Lilloe Olsen

11:40 12:30

12:30 13:45

12:30 13:00 El-drift ferger, muligheter og utfordringer Ove Bjørneseth Vice President Concept & Sales, Vard Electro AS

13:00 13:30 Hydrogen - muligheter og utfordringer  i Finnmark Terje Skansen Adm.dir. Varanger Kraft AS

13:30 13:45 Spørsmål og kommentarer

13:45 14:00

14:00 14:55

14:00 14:45 Case: Hydrogendrevet hurtigbåt Kirkenes-Vadsø, - innspill og ideer

14:45 14:55 Spørsmål og  kommentarer

14:55 15:00

Økonomi, teknologi og miljø

Lunch

Økonomi og teknologi, forts

Beinstrekk og pause m/kaffe og frukt

Case - hydrogendrevet hurtigbåt Kirkenes-Vadsø

Avslutning av seminaret

PROGRAM 

Temadag samferdsel - fokus på miljø og båt
Sted: Vadsø, Scandic Vadsø, Oscars gt.4

Tid: 7. juni 2018,   09:00-15:00

Introduksjon og generelle forhold

Beinstrekk og pause m/kaffe og frukt

Ola Lilloe-Olsen  og Stig Nerdal

Alle

Alle

Alle

Edvard Sandvik Stig NerdalTerje SkansenOla Lilloe-Olse Ove Bjørneseth Ole Aksel Sivertsen

Organisert av:Pr. 26.03.2018
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III.CV Stig Nerdal 

 

 
 

Navn:

Utdannelse:

Stilling:

Bosted:

Nøkkelkvalifikasjoner  

Utdanning Fullført

Siviløkonom  1987

Statsvitenskap (grunnfag) 1980

Statistikk 1979

Examen Philosophicum 1978

Examen Artium (engelsk) 1978

I tillegg flere kurs innen finansiering, shipping etc

Arbeidserfaring Periode

UIT Norges Arktiske Universitet 2020-

Transportutvikling AS 1997-

Trends-Services (Paris-partnership) 2011-

International Union of Railways (UIC) 2001-2010

Handelshøgskolen i Bodø 2005-

Futurum AS 1996-2000

OVDS ASA 1995-1996

OVDS A/S 1990-1995

Bedriftskompetanse Mo A/S 1989-1990

OVDS A/S 1988-1989

Ofotens Dampskibsselskab A/S 1987-1988

Høgskolen I Bodø 1987

Nordland Fylkeskommune (Samferdsel) 1984-1986

Nordland Fylkeskommune 1982

Andøya Flystasjon 1980-1981

Økonomi/finans, maritim drift, kysttrafikk, logistikk, miljøvennlig drift, havnelogistikk,prosjektledelse, foredragsholder, organisator 

konferanser/seminar/workshops

Stig Nerdal

Siviløkonom

Daglig leder

Narvik

Gjesteforeleser logistikk/økonomi

Daglig leder

Prosjektleder transport  

Adm/Viseadm. direktør

Økonomikonsulent

Økonomi-/finansdirektør

Daglig leder 

Økonomi-/finansdirektør

Controller

Vitenskaplig Assistent

Nord Universitet Bodø

Universitetet i Bergen

Universitet i Bergen

Prosjektleder internasjonal logistikk  (50%)

Universitetet i Trondheim

Moheia Videregående skole

Partner/manager

Næringslivsmentor

Lærer Handelsskole

Førstegangstjeneste
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Styreerfaring Periode

Arktisk Maritim Klynge Norge Styreleder 2013-2014

Narvikgården AS (eiendom) Narvik, Norge Styremedlem 2012-

Global Team of Experts, Intl. Corridors Paris, Frankrike Chairman 2008-2009

Transportutvikling Bodø AS (konsulent) Bodø/Norge Styreleder 2007-2012

Heatwork AS (mek. industri) Narvik, Norge Styreleder 2005-2007

Forskjellige UIC komiteer (jernbane) Paris, Frankrike Medlem 2002-2009

Marecom AS (maritim sikring) Hadsel, Norge Styreleder 2001-

Magtech AS (teknologi) Moss, Norge Styremedlem 2001-2003

Mo i Rana Freeport (havn) Mo i Rana, Norge Styremedlem 2001-2003

Sparebanken Rana (bank) Mo i Rana, Norge       Rep.grunnf. 1997-2001

NATECH AS (forsvarsindustri) Narvik, Norge Styreleder 2002-2005

NATECH AS (forsvarsindustri) Narvik, Norge Styremedlem 1998-2002

Narvik Fryselager SUS (lager) Narvik, Norge Styreleder 1998-1999

Narvik Maritime AS  (stevedoring) Narvik, Norge Styreleder 1999-2000

Quivivraverra AS (finans) Narvik, Norge Styreleder 1998-2002

GANTRY AS (Terminal-management) Narvik, Norge Styreleder 1997-1999

Transportutvikling AS (konsulent) Narvik, Norge Styreleder 1997-2005

DNDS (holdingselskap) Narvik, Norge, Styreleder 1995-

Travel Systems AS (IT – reiseliv) Mo i Rana, Norge Styreleder 1995-1996

NATEC Production AS (forsvarsindustri) Narvik, Norge Styremedlem 1997-2000

Narvik Næringsforum (bransjeorg.) Narvik, Norge Styreleder 1996-1999

Nor Cargo Helgeland AS (terminal) Mo i Rana, Norge Styreleder 1995-1996

Ofotens Bilruter AS (biltransport) Narvik, Norge Styreleder 1995-1996

Futurum A/S (utviklingsselskap) Narvik, Norge Styremedlem 1995-1999

Nor-Cargo K/S A/S (rederi) Trondheim, Norge Styremedlem 1995-1996

OVDS Eiendom A/S (eiendomsselskap) Narvik, Norge Styremedlem 1995-1996

Arctic Recycling A/S (metallimport) Narvik, Norge Styremedlem 1994-1997

Norwegian Coastal Voyage Ltd (agent) London, England Styremedlem 1994-1996

Bergen Line Inc (agent) New York, USA Styremedlem 1993-1996

TAG Systems A/S (teknologiindustri) Mo i Rana, Norge Styreleder 1992-1994

NAMEK A/S (forsvarsindustri) Narvik, Norge Styreleder 1992-1994

Narvik Reiselivsindustri (reiseliv) Narvik, Norge Styreleder 1989-1992

Furumoen Barnehage Narvik, Norge Styreleder 1989-1991

Saltens Dampskibsselskab A/S (rederi) Bodø, Norge Styremedlem 1990-1996

Vesteraalske Service A/S (maritime service) Stokmarkn., Norge Styremedlem 1987-1990

Flere Nor-Cargo terminaler (terminal) Norge Styremedlem 1990-1996

Hurtigrutedata A/S (IT) Tromsø, Norge Styremedlem 1992-1996

K/S A/S Nordpolen (rederi) Trondheim, Norge Styremedlem 1987-1996

Prosjektlederfaring fra flere nasjonale og internasjonale transportprosjekter innenfor bl.a.:

Kombinerte/intermodale løsninger innenfor sjø, bane, havner og landtransport. Herunder internasjonale transportkorridorer i Asia, Europa, 

Afrika, Midtøsten osv.

Utviklingsprosjekter innen transport/logistikk og nærings-/bedriftsutvikling

Terminaler, havner, jernbane, sjøtransport. Herunder lokale, regionale, Nasjonale og internasjonale samferdsels- og transportplaner

Generell prosjektledelse

Regionale og nasjonale transportprosjekter i Norge

Bedrifts-, næringsutvikling

Prosjektansvarlig for den Internasjonale jernbaneunionen (Union Internationale Des Chemin de Fer), UIC, Paris, (2001-2010), med ansvar 

for UIC’s internasjonale intermodale transportprosjekter og transportkorridorer

Nasjonal/internasjonal shipping/sjøtransport, havner og økonomi/finans

Hurtigbåter, lokalbåter, multipurpose, containerruter, bulk, byggeprosjekter, ruteplanlegging, økonomi, avgifter osv.

Nasjonale/internasjonale intermodale prosjekter

Prosjektledererefaring
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IV.CV Oddvar Rundereim 

 
 
 
 
 
 

Navn:

Profesjon:

Stilling:

Bosted:

Nøkkelkvalifikasjoner  

Utdanning Fullført 

Sjøkaptein 1981

Navigatør 1. klasse 1980

Befalsskole 1978

Navigatør 2. klasse 1977

Arbeidserfaring Periode

Transportutvikling AS, Narvik 2013 - 

Seaworksgruppen 1), Harstad 2007-2013

Transportutvikling AS, Narvik 2007

OVDS ASA/Hurtigruten Group ASA 2), 

Stokmarknes/Narvik
1995-2007

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane 3), Bergen/Florø 1985-95

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane, Bergen/Florø 1984-85

A.F.Klaveness & Co AS, Lysaker 1981-83

K.N-Marine 1977-79

Norsk Bjergningskompagni AS, Bergen 1974-76

Styreerfaring Periode

Nordland Fagskolestryre Nodland fylke Styremedlem 2018 -

Bodin Maritme Fagskole Bodø, Norge
Styreleder/ 

styremedlem
2004 - 2018

Maritmt Forum Nord (Branseorganisasjon) Narvik, Norge Styremedlem 2011 -2017

Brødrene Johansen AS (Rederi - hurtigbåter) Kjøpsvik, Norge Styreleder 2007 - 2013

GT Sea AS Harstad, Norge Styremedlem 2011 - 2013

Diverse  styrerepresentasjon  

Farsund Sjømannskole

Farsund Sjømannskole

K.N.Marine

Farsund Sjømannskole

Senior rådgiver

Oddvar Arthur Rundereim

Sjøkaptein

Senior rådgiver

Narvik

Maritim drift, ruteplanlegging, byggetilsyn fartøy, miljøvurderinger, maritime forhold, kai- og havneplanlegging, 

prosjektledelse

Befal

Ulike underordnede stillinger

2): Nautisk/teknisk operasjon av rederiets ferge- og hurtigbåtflåte

3): Driftsleder, divisjonssjef, kvalitet

Administrerende direktør

Senior rådgiver

Administrativ stilling

Diverse utdanning/kurs innenfor maritim sikkerhet og kvalitetssikring

1): Seaworks AS, Geir Hokland AS, Trine Charlotte AS, Seaworks Slip AS, Seaworks Management AS,                              

Geir Hokland Crew AS, Arctic Shipping AS

Diverse stillinger administrasjon

Navigatør/kaptein

2. styrmann, 1. styrmann, overstyrmann
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V.CV Lene Alteren 

 
 
 
 
  

Navn:

Utdannelse:

Stilling:

Bosted:

Utdanning Fullført

Markedsføring UiT, campus Narvik 2011

Finansregnskap 2010

Finansiering og investering 2010

Statistikk og dataanalyse 1999

Enkeltfag matematikk og admin. 1986

Lærerutdanning 1983

Religionshistorie (grunnfag) 1980

Examen Philosophicum 1979

Examen Artium (real) 1979

Arbeidserfaring Periode

Administrasjonsansvarlig/konsulent 2005-

Prosjektmedarbeider 2011

Controller 2000-2005

Lærer 1987-1999

Lærer 1983-1987

Styreerfaring Periode

Sameiet Dronningens gate 33 Narvik, Norge Styreleder/-medlem 2010-

Agenda AS Narvik, Norge Styreleder 2012-2014

Transportutvikling AS Narvik, Norge Styremedlem 2005-2010

Det Nordlandske Dampskibsselskap AS Narvik, Norge Styremedlem 2006-

Lene Alteren

Adjunkt

Administrasjonsansvarlig/konsulent

Narvik

BI

UiT, campus Narvik

UiT, campus Narvik

Skjerstad kommune

Narvik kommune

Transportutvikling AS        

Nord Universitet Bodø

Nord Universitet Bodø

Moheia Videregående skole

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Vinterfestuka i Narvik

Transportutvikling AS
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VI.Kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring/prosessledererfaring 

 
 
 
 
 
  

Krav til kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring Prosessleder Stig Nerdal (SN) Oddvar Rundereim (OR) Andre i TU

Skal ha

Prosessledererfaring fra havne-/havnesamarbeidprosjekter 
Har ledet flere havnesamarbeidsprosjekt, bl.a. 

i Nord-Troms, Salten og Helgeland

Har ledet flere 

havnesamarbeidsprosjekter, bl.a. 

Lofoten, Vesterålen og Balsfjord

Deltatt i slike prosjekter

Evne til god pedagogisk fremstilling og visualisering 

SN benyttes både av fylkeskommuner,  

Statens Vegvesen, Sjømat Norge m.fl. I 

forbindelse med visualiseringer, kart o.l.

Regional kunnskap og kunnskap om varestrømmer og 

markedsanalyser i Nord-Norge 

SN har i mange år gjennomført 

godsstrømsanalyser mot nordnorsk 

næringsliv, sjøruter som Nord-Norgelinjen mv. 

Oppdragsgivere: nordligste fylkeskommunene, 

havner mv.

OR har i mange år gjennomført 

godsstrømsanalyser og hatt kontakt 

med bedrifter i landsdelen. 

Øvrige ansatte i TU har i mange år 

gjennomført godsstrømsanalyser og 

hatt kontakt med bedrifter i 

landsdelen. 

Regional kunnskap om næringsliv, geografi, infrastruktur, 

politisker rammer mv i Nord-Troms og landsdelen

SN har gjennom flere år ledet prosjekter 

rettet mot næringsliv og infrastruktur, og for 

Nord-Troms regionråd. Han har god kunnskap 

om geografi og næringsaktører i landsdelen.

OR har ledet/deltatt i flere prosjekter 

rettet mot næringsliv og infrastruktur i 

landsdelen. Han hargod kunnskap om 

geografi og næringsliv i landsdelen.

Øvrige ansatte i TU har i mange år 

gjennomført markedsvurderinger og 

hatt kontakt med bedrifter i 

landsdelen. Dette har bidratt til høy 

kunnskap om gegrafi, næringsliv og 

infrastruktur i landsdelen. 

Regional kunnskap og kunnskap om politiske/adm. 

rammebetingelser i Nord-Troms

SN har gjennom flere år ledet prosjekter for 

kommuner og fylker i landsdelen.  Han har 

god kunnskap om politiske 

beslutningsstrukturer i landsdelen.

OR har arbeidet med flere prosjekter 

kommuner i landsdelen, bl.a. Balsfjord.  

Han har  god kunnskap om politiske 

beslutningsstrukturer i regionen.

Deltatt i slike prosjekter

Erfaring fra, og faglig kunnskap om havnedrift og sjøtransport 

SN har i mange år vært ansatt i Kystrederiet 

OVDS/Hurtigruten. Han hadde ansvar for 

økonomi og administrative oppgaver. Han har 

gjennomført svært mange prosjekter rettet 

mot sjøtransport og havner.

OR har i mange år vært ansatt i flere 

rederier. Han hadde ansvar for drift og 

administrative oppgaver. Han har 

gjennomført mange prosjekter rettet 

mot sjøtransport og havner.

Øvrige ansatte har deltatt i prosjekter 

rettet mot sjø/havn. En av de øvrige 

ansatte er tidligere havnesjef i Narvik

Kunnskap om havnenes rammebetingelser og gjeldende 

lovverk/forskrifter

Gjennom mange havneprosjekter, tett dialog 

med havner og utvikling av forretningsplaner 

for havner har SN god kunnskap om havnenes 

rammebetingelser, lovgivning og 

markedsforhold.

Gjennom mange havneprosjekter og 

tett dialog med havner har OR svært 

god kunnskap om havnenes 

rammebetingelser, herunder lovgivning 

og markedsforhold.

En av de øvrige ansatte er tidligere 

havnesjef i Narvik, med god kunnskap 

om havnenes rammebetingelser

Ønskelig

Det er ønskelig med lang erfaring fra lignende prosjekter.

Konkret prosess-/prosjektledererfaring fra 

flere havnesamarbeidprosjekter finansiert av 

Kystverket/havnene.

Konkret prosess-/prosjektledererfaring 

fra flere havnesamarbeidprosjekter 

finansiert av Kystverket/havnene.

Deltatt i flere 

havnesamarbeidprosjekter finansiert 

av Kystverket/havnene.

Prosessleder må være selvstendig og en god prosessdriver Gode referanser fra tidligere prosjekter Gode referanser fra tidligere prosjekter

Skal beskrive (dette vedlegget)

Prosessledererfaring Se ovenfor Se ovenfor Se ovenfor

Kjennskap til de regionale aktørene innenfor godstransport 

innenfor alle segment
Se ovenfor Se ovenfor Se ovenfor

Kjennskap til rederidrift, havnedrift, havnesamarbeid og 

rammebetingelser
Se ovenfor Se ovenfor Se ovenfor

Vurderes som en fordel

Kunnskap om andre transportformer som f.eks. jernbanedrift 

og lufttransport

SN har i 10 år arbeidet for den internasjonale 

jernbaneunionen UIC og har bred erfaring fra 

jernbaneprosjekter. Han har også 

gjennomført flere prosjekter knyttet til 

jernbaner i Norge/Nord-Norge, bl.a. en 

forstudie rettet mot ishavsbanen fra Kolari til 

Skibotn. Han har også arbeidet med 

flyfraktprosjekter, bl.a. et konsept for frakt av 

fersk fisk fra flyplasser i Nordland. I dag 

arbeider han for AVINOR med et prosjekt 

knyttet til flyfrakt av nordnorsk sjømat.

Deltatt i slike prosjekter Deltatt i slike prosjekter
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VII.Tilbudsbrev 

 
Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen. 
 

Firmanavn: TRANSPORTUTVIKLING AS 

Org.nummer: 976311469 

 

Postadresse: POSTBOKS 26, 8501 NARVIK 

Besøksadresse: DRONNINGENSGT 33 

Telefonnummer: 769 65570   

 

Kontaktperson: STIG NERDAL 

Telefonnummer: 958 71905 Mobilnummer: 958 71905 

E-postadresse: stig.nerdal@transportutvikling.no 

 
Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som 
fremkommer av konkurransegrunnlaget.  
 

 Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan 
aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen. 
 
Opsjonspriser: 

1. Deltagelse i prosjektet fra Kvænangen kommune: kr. 20.000 eks. mva. 

2. Opsjonspris på studietur: reisekostnader etter statens regulativ og kr. 20.000 eks. 

mva. for tidskostnader ved reiser. 

 
Narvik  30. juni 2020  

Sted Dato Underskrift 
   

STIG NERDAL 

  Navn med blokkbokstaver 
 
 
  

X 
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VIII.Taushetsbelagte opplysninger 

 

Vedlegg E - Taushetsbelagte opplysninger og egenerklæring om bortfall av taushetsplikt 
 

 

SETT ETT KRYSS: 

X  Tilbudet inneholder ingen opplysninger som er unntatt fra innsyn etter offentleglova § 13. 

   

            Vi mener tilbedet inneholder følgende taushetsbelagte opplysninger som skal være unntatt fra 

innsyn etter offentleglova § 13*:  

 

Ref.nr i  

tilbudet 

Aktuelle opplysningar Begrunnelse for at det skal 

nektes innsyn i disse  

   

   

   

   

   

   

 

* Merk at ved krav om innsyn skal oppdragsgiveren på selvstendig grunnlag vurdere hvor vidt 

opplysningene er av en slik art at oppdragsgiveren plikter å nekte innsyn i disse, jf. offentleglova § 29. 

 

 

EGENERKLÆRING 

 

Vi erklærer med dette at alle aktuelle opplysninger i vårt tilbud som vi regner som unntatt fra innsyn 

etter offentleglova er presist oppgitt i tabellen over. Vi fritar med dette oppdragsgiveren fra evt. 

taushetsplikt etter offentleglova § 13 for alle andre opplysningar enn de som er klart er identifisert 

over, og aksepterer at det blir gitt fullt innsyn i alle andre opplysninger enn de som er identifisert i 

tabellen over.  

 

 

Narvik 30. juni 2020   

Sted og dato 
 

Signatur og evt. stempel 

   

STIG NERDAL 

  Navn med blokkbokstaver 
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IX. Attest for skatteattest og merverdiavgift 
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X. Firmaattest 

 

 
  



PROSJEKTPLAN & TILBUD - PÅ VEI MOT IKS FOR HAVNENE I NORD-TROMS I 2020 

Side 47 av 48 
 

 
 
 
 
 



PROSJEKTPLAN & TILBUD - PÅ VEI MOT IKS FOR HAVNENE I NORD-TROMS I 2020 

Side 48 av 48 
 

XI. Sladdet tilbud 

 
Blir levert ved behov, jfr. Konkurransegrunnlaget: 
 
«11.5 Offentlighet og innsyn 
I henhold til offentleglova § 23 er tilbud unntatt offentlighet kun frem til leverandør er valgt. 
Nord-Troms regionråd har taushetsplikt om forretningshemmeligheter i tilbudene. Ved krav 
om innsyn skal Nord-Troms regionråd gjennomføre en uavhengig vurdering av hvorvidt 
opplysningene er av en slik art at Nord-Troms regionråd skal nekte innsyn, jf. offentleglova § 
29. Ved slikt krav om innsyn vil tilbydere kontaktes for å levere en sladdet versjon av 
tilbudet.» 
 
 
 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Hans Johan Hansen 
Øvervegen 5 
9146  Olderdalen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 8/20 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/202-32 6632/2020 M88 07.09.2020 

 

5426/7/74 Fyringsforbud 

 
Saksopplysninger: 
Hjemmel i LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og FOR-2015-12-17-
1710 Forskrift om brannforebygging.  
 
Vurderinger: 
Gnr. 7 Bnr. 74 Komtek – Avtale 200766 Bygg nr. 192082048 Enebolig 

  
Tilsyn av 04.09.2020. 
 
Avvik: 

1. Innvendig skade 
Se detaljert informasjon i vedlegg 
  
Vedtak 
Fyringsforbud med virkning av 04.09.2020. 
Fyringsforbudet gjelder fram til fyringsanlegget er kontrollert og funnet i orden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Side 2 av 2

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den 
dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du 
også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 
Jus háliidat makkárge oktavuođa ossodagain dán áššis, de čujut áššenummárii / Ved all kontakt 
med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2020/202-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2019/181 -6 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 07.09.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/20 Utvalg for miljø, drift og utvikling 15.09.2020 

 

Delegerte saker fra 03.06.20-07.09.20 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 

Delegerte vedtak 
Seleksjon: Utvalg: 18 - Delegert miljø, drift og utvikling, Journaldato: 03.06.2020 - 07.09.2020 
Rapport generert: 07.09.2020 
ePhorte ® 
 
 
Utvalg   Løpenr   Saksnr   Type  Dato  Status  Saksbehandler 
 
UMDU- DEL 4974/2020 23/20   DS  22.06.2020 J  Oddgeir Nilsen 
Tittel 
Svar søknad om tillatelse til avløpsanlegg 22/77 – Ole-Bjørn Fossbakk 
 
Vedtak:  
1. Utslippstillatelse gis for privat avløpsanlegg; 4 m³ slamavskiller med infiltrasjonsanlegg, på eiendommen 
gnr 22, bnr 77 i Kåfjord kommune.  
2. Anlegget skal monteres i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg 
/VA-miljøblad nr. 59 (2016) Lukkede infiltrasjonsanlegg. Det vises også til VA-miljøblad nr. 48 og 100.  
3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.  
 



 
4. Oddbjørn Myrseth godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.  
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, bortfaller tillatelsen. Dette gjelder 
også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.  
6. Ferdigattest / kontrollerklæring, samt bildedokumentasjon av infiltrasjonsgrøft sendes kommunen når 
arbeidet er utført.  
 
 
UMDU- DEL 5198/2020  5/20   DS  26.06.2020  J  Oddgeir Nilsen 
Svar søknad om tillatelse til avløpsanlegg- Jørn Ove Johansen 
 
 Vedtak:  
1. Utslippstillatelse gis for privat avløpsanlegg; 4 m³ slamavskiller med infiltrasjonsanlegg, på eiendommen 
gnr 1, bnr 130 i Kåfjord kommune.  
2. Anlegget skal monteres i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg 
/VA-miljøblad nr. 59 (2016) Lukkede infiltrasjonsanlegg. Det vises også til VA-miljøblad nr. 48 og 100.  
3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.  
4. Traktor & Maskin v/Anna Thomassen godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.  
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, bortfaller tillatelsen. Dette gjelder 
også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.  
6. Ferdigattest / kontrollerklæring, samt bildedokumentasjon av infiltrasjonsgrøft sendes kommunen når 
arbeidet er utført.  
 
 
 
 
UMDU- DEL 5473/2020  6/20  DS 07.07.2020  J  Stine Pedersen 
Vedtak - Søknad om utslippstillatelse på eiendom 35/136, 35/39 og 35/109 – Magne Isaksen 
 
Vedtak:  
1. Utslippstillatelse fra prefabrikkert slamavskiller (9,5 m³) med infiltrasjonsanlegg, på gnr/bnr 35/136, 35/39 og 
35/109 - Kåfjord kommune, gis i henhold til gjeldende lovverk.  
2. Anlegget skal monteres i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg /VA-
miljøblad nr. 59 (2016) Lukkede infiltrasjonsanlegg. Det vises også til VA-miljøblad nr. 48 og 100.  
3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.  
4. Tillatelse til tiltak nær fylkeskommunal vei må foreligge.  
5. Manndalen maskin AS godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.  
6. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, bortfaller tillatelsen. Dette gjelder også 
dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.  
7. Ferdigattest / kontrollerklæring, samt bildedokumentasjon av infiltrasjonsgrøft sendes kommunen når arbeider er 
utført.  
 
 
UMDU- DEL 6289/2020 7/20  DS  28.08.2020  J  Oddgeir Nilsen 
Svar på søknad om tillatelse til avløpsanlegg 18/19 – Tor Erik Hansen 
  
Vedtak:  
1. Utslippstillatelse gis for privat avløpsanlegg; 4 m³ slamavskiller med infiltrasjonsanlegg, på eiendommen 
gnr 18, bnr 19 i Kåfjord kommune.  
2. Anlegget skal monteres i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordrenseanlegg 
/VA-miljøblad nr. 59 (2016) Lukkede infiltrasjonsanlegg. Det vises også til VA-miljøblad nr. 48 og 100.  
3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.  
4. Myrvoll Maskin AS godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.  
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, bortfaller tillatelsen. Dette gjelder   
også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.  
6. Ferdigattest / kontrollerklæring, samt bildedokumentasjon av infiltrasjonsgrøft sendes kommunen når 
arbeider er utført.  

Vurdering: 
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Orientering fra driftsseksjonen per august 2020. 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Økonomirapport Driftsseksjonen August 2020 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
UMDU tar saken til orientering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
 
Det er for tiden en uheldig situasjon ved driftsetaten, med høyt fravær i administrasjonen. Dette 
virker inn på den totale driften. Kommunalsjef har vært om lag 50% sykemeldt fra sommeren av 
og er det fortsatt ut september. Dette kan bli vedvarende utover høsten og er en meget uheldig 
situasjon. Når vi i tillegg også har VVA-ingeniør i kun 50 % stilling på saksbehandlingssiden 
blir det begrenset produksjon.  
 
Når dette er nevnt så må det roses den innsats de øvrige i administrasjonen av drift og det de i 
ytre avdelinger presterer. Det er en formidabel innsats som er gjort denne våren og fram til i dag, 
og da særlig med tanke på de to store utfordringer vi har opplevd med pandemien/ Covid-19 og 
flom og løsmasseskred.  
 
Drift har hatt stor innsats overfor de øvrige tjenestesteder med tanke på smittevern. Her har vært 
rett til rette for avdelinger og tjenestesteder med god hygiene, spritdispensere, smittevask, 
økt/forsterket renhold, tilrettelegging og behjelpelig med bestilling for avdelingene av 
smittevernutstyr, utskift av eldre to-hånds armaturer for håndvask med mere. Spesielt har det 



blitt fokusert på legekontoret og avdelingene på helsetunet. Men barnehagene har også opplevd 
den nye situasjonen med smittevask og små barn som utfordrende. 
 
Når det gjelder den andre store saken som drift ble betydelig berørt av var det den store varslede 
flomfaren. Vi ble nødt til å få til økt tilsyn på bekker og elveløp, ha ekstra befaringer og økt 
vaktberedskap på grunn av skred og glidninger i jordmasse både i Birtavarre og på Nordnes, i 
tillegg til flomutfordring blant annet ved Njourjohka. Det ble gjennomført ukentlige møter 
mellom ytre og indre avdelinger for å holde tritt med utvikling og dr ble laget 
instrukser/retningslinjer for hvordan håndtere utfordringer ved bortfall av personell.  
 
Det som har bidratt til at dette er løst på en god måte skyldes deriblant annet at vi fikk ekstra 
skjønnsmidler via fylkesmannen med kr 700 tusen til formålet flomberedskap. For å lette 
arbeidet, men også for å unngå å sette våre ansatte utfor farlige situasjoner ble det blant annet 
også kjøpt inn drone for å kunne ta flombefaring på områder der det er ulent, men også der ras 
har gått. Det bør være sikkert og trygt for våre ansatte når det skal tas grep for eksempel som 
ved jordskredet som tok kommunal vei på Nordnes.  
 
Der er også kommet ekstra midler til vedlikehold til Kåfjord kommune med 900 tusen fra staten. 
Vi skal se litt nærmere på saken internt. Driftsledelsen vurdere det slik at dette tilskuddet kan 
bidra til å redusere låneopptak på eksisterende planlagte prosjekt, slik som for eksempel 
Riebangardi. Tilskuddet kan ikke gå til nye anlegg eller nye byggeprosjekter.  
 
Vi har fortsatt innkjøpsstopp, og administrasjonen er tro mot dette. Når det gjelder vikarbruk, 
forsøker vi å vurdere dette i hvert enkelt tilfelle, men med Covid-19 blir det vrient å vurdere å 
dekke opp for hverandre og drive etter trafikklysmetoden på alle områder. 
 
 
 

Vurdering: 
Orienteringssaker gis ingen særskilt vurdering. 
 



DRIFT, Økonomirapport august 1(6) 

Økonomirapport august 

DRIFT 
  



DRIFT, Økonomirapport august 2(6) 

Innholdsfortegnelse 

1 Sektor .................................................................................................................................... 3 
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1 Sektor 

Anvisning 

 

Rapport(tall-delen) legges over innen 5. hver påfølgende måned, eks inne 5.2 er tall for 

januar lagt inn.  Etatsleder rapporterer videre innen den 10. samme måned. Rådmann gir 

tilbakemelding innen 15. samme måned. 

31. august 2019 - Økonomirapport for etatene ny ny 

  Beskrivelse 
Måned 1 - 8 

(B) 
Måned 1 - 8 

(R) 
Måned 1 - 8 

(A) 
Måned 1 - 8 

(A%) 

  DRIFT      

 
Refusjon 
sykepenger  

-491 000 -524 000 -33 000 -7 

 Andre inntekter  -7 718 000 -5 654 000 2 064 000 27 

 SUM INNTEKTER  -8 209 000 -6 178 000 2 032 000 25 

 Fast lønn  7 839 000 7 095 000 -744 000 -9 

 Vikarer  11 000 245 000 234 000 2 127 

 
Vikar ved 
sykefravær  

131 000 370 000 239 000 182 

 Vikar ved ferier  42 000 0 -42 000 -100 

 Ekstrahjelp  0 39 000 39 000 0 

 Overtid  203 000 212 000 9 000 4 

 Annen lønn  1 034 000 916 000 -118 000 -11 

 SUM LØNN  9 261 000 8 878 000 -383 000 -4 

 
Pensjon og 
personalforsikringer  

1 777 000 1 735 000 -42 000 -2 

 
TOTALE 
LØNNSUTGIFTER  

11 037 000 10 612 000 -425 000 -4 

 
Kjøp av varer og 
tjenester  

9 423 000 8 942 000 -481 000 -5 

 Andre utgifter  1 741 000 1 793 000 52 000 3 

 
SUM TOTALE 
UTGIFTER  

22 202 000 21 348 000 -854 000 -4 

 RESULTAT  13 992 000 15 170 000 1 178 000 8 

Månedsrapport sykefravær 

Anvisning 

 

Opplysning / tall hentes fra Agresso. Resultat sammenlignes opp mot mål. NB: Har dialog 

med Arena om at sykefraværsrapporten fra Agresso lastes over i Stratsys/Arena + 

Det har ikke innkommet nye fraværsdata, slik at vi må rapportere på junitall på fravær. 

På driftsadministrasjonen har vi lavt fravær, kun 1,82%. Dette skyldes at vår tidligere 

langtidssykemeldte nå er over på avklaring og derav kun har 50% stilling hos oss. Vi har 

fortsatt inne en person i full stilling for å avhjelpe på driften, men vedkommende tar også 

oppdrag fra kapitalbudsjettet og halve stillingen finansieres over dette. Vikaren har også 
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oppgaver tilknyttet corona og det forebyggende der gjennom økt fokus på renhold, samt 

bistått koordinering på uteseksjonen md tanke på flomfaren som var i sommer. 

På juni hadde vi også et meget godt resultat på fravær på øvrige driftsansatte, helt nede i 

1,63%. Dette er noe av det beste resultat vi har opplevd innen sektoren, og er svært gledelig. 

Vi kan ikke gjenta det ofte nok, med det å se og verdsette ansatte er viktig, både for 

tjenestekvalitet og trivsel på arbeidsplassen. God og kontinuerlig dialog er viktig, og vil bidra 

til økt nærvær på arbeidsplassen. 

  

  

Avvik 

Anvisning 

 

Kommenter avvik både økonomi og sykefravær, (årsak mv) 

Inntekter 

Sum inntekt viser en inntektssvikt på hele 27%, og dette er svært foruroligende. her er det 

manglende inntekter på kr 2 064 000,-. Postene med størst differanse er følgende: 

Vannavgift (610): kr 382 tusen. Dette skal driftes til selvkost og vil korrigeres i løpet av året. I 

januar inntektsføres fjoråret. På slutten av året avleses vannmålere, og tall for 2020 blir da 

inntektsført januar 2021. Årsaken til at det oppstår differanse på feltet skyldes de som har 

vannmålere (etter krav fra revisjonen). 

Avløpsavgift (615): kr 138 000,-. Området driftes også til selvkost og skal være et nullspill 

ved årets slutt. Avvik skyldes periodisering. Vann og avløp faktureres over 4 terminer årlig. 

Last over kai (654): kr 282 tusen. Det er svært lite gods som er landet over kai i år. Det 

opplyses at det kun er ett fartøy som har lastet grus over kai i år. Her vil vi trolig få et avvik 

ved årets slutt som vi må forsøke å ta inn på andre steder, enten ved andre økte inntekter eller 

ved reduksjon på drifta. 

Fiskerihavner i Djupvik og på Løkvoll: kr 150 000,-. Havneavgifter kreves inn en gang årlig, 

og da på høsthalvåret. Vi søker å legge dette om sik at fakturering skjer i oktober i år. 

Kåfjord rådhus: kr 118 000,-. Gjelder ikke fakturert husleie og øvrige tilfeldige leieinntekter. 

Tilskudd og inntekt utredning for Kåfjord helsesenter: Skal omsøkes i høst om mulig prosjekt 

for salg av byget i seksjoner for å få til ny utvikling av bygningsmassen, med tanke på nye 

næringer. Mangler per dato kr 720 000,-. Mulig å søke midler via ekstra støtte som følge av 

corona evt andre midler som tar sikte på å skape økt aktivitet i nytt næringsliv. Søknad vil 

utvikles i oktober, når budsjettprosessen er over. 

  

Lønn 

På lønnssiden har vi et langt bedre resultat enn ved rapportering for våren 2020. Vi har et 

positivt samlet resultat på kr 425 tusen. Vi har mindreforbruk på fast lønn og merforbruk på 

vikar og vikar ved sykefravær. Vi er nødt til å ta inn vikar ved første fraværsdag på renhold 

som følge av corona og forsterket renhold på de aller fleste tjenestesteder. Derav blir det et 

merforbruk på lønn ved sykefravær denne perioden. 

 

Kjøp av varer og tjenester/andre utgifter 



DRIFT, Økonomirapport august 5(6) 

På området har vi klart å demme opp for det høye merforbruket. Det høye merforbruket på 

rapport for våren skyldes det høye forbruket på vintervedlikehold av vei, samt veilysansvaret. 

Her jobber administrasjonen for å rydde opp i en del fakturering som skal inngå i kontrakt og 

møte med aktuell entreprenør vi skje snarlig, og i løpet av september måned. Vår vikar har 

jobbet seg gjennom samtlige fakturaer og avdekket momenter/funnes poster som det kan 

stilles spørsmål ved. Dette skal kommunen  ta opp til drøfting med våre kontraktspartnere. 

Egen orienteringssak vil legges fram for utvalget på saken når drøfting er gjennomført. 

Vi har siden i vår innført innkjøpsstopp og det synes som om det har gitt positive resultater. 

Likevel vil administrasjonen holde fokus på god kontroll på innkjøpssiden fremover. Og vi vil 

jobbe med fokus på den krevende siden med svikt på inntekter. Her ser vi at det vil bli avvik, 

men vi må jobbe for å få disse så marginale som mulig. 

Drift har også fått ekstra midler som følge av corona til flomberedskap og til vedlikehold. 

Flomberedskapen er rapportert inn, og her var tilsagnet på kr 700 000,-. Her har vi ført inn 

alle merkostnader som følge av vakt og økt beredskap, samt noe innkjøp av utstyr. 

Der er også gitt tilsagn om midler til vedlikehold på kr. 900 000,-. Tilskuddet skal benyttes til 

tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg, anlegg og veger. Drift skal 

se på hva som kan være aktuelt å bruke disse midlene på, og gjerne allerede planlagte tiltak, 

slik at egen lånefinansiering begrenses. Vi vurderer om Riebangardi er aktuell. Midlene kan 

ikke gå til nybygg/nyanlegg. 

  

  

Tiltak, oppfølgning mv 

Anvisning 

 

List opp / beskriv tiltak som er / skal iverksettes for å rette opp/begrense uønsket avvik. 

Budsjettvedtakene gjort den 20.12 må behandles og omtales. Eksempelvis: 

Vedtak nr 43 er om budsjettreduksjoner i den enkelte sektor. 

Vedtak nr. 42, samordning av ansvar 330-370-371 og det forutsettes innspart kr. 300.000 

Vi må fortsatt, og kanskje mer presist enn tidligere, ha fokus på medarbeiderskap. Med økt 

fravær i organisasjonen på ulike nivå, og ny toppledelse på plass fra oktober, kan det bli en 

flaskehals i driften av organisasjonen. Det er begrenset kapasitet på plan, budsjett, 

saksbehandling og kontroll/oppfølging far før, og nå blir dette ytterligere utfordret. 

Øvrige tiltak er videreføring av innkjøpsstopp, og dette bør nok også følges opp i samarbeid 

med øvrige etater. På drift synes organisasjonen å ha full forståelse for den økonomiske 

situasjonen kommunen er i, og gjør sitt beste for å holde kostander nede. 

  

  

  

Vurderinger 

Anvisning 

 

Vurderingene skal peke fremover mot årsresultat. Det vil kunne være aktuelt å vurdre evnt 

konsekvenser. 
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Det kan synes som om 2020 blir et meget utfordrende år, på mange områder. Kåfjord 

kommune, som mange andre kommuner opplevde to større utfordringer, som har hatt 

betydelig konsekvenser for kommunalteknisk drift dette året. Det gjelder både pandemien og 

flomfaren. 

Våre ansatte har gjort en utmerket jobb så langt i år og vist stor omstillingsevne. De har kurset 

seg opp, de har blitt omplassert, de har endret arbeidsoppgaver og gått andre typer vakter, 

jobbet overtid og stått på for å holde hjulene i gang for innbyggere og for de samarbeidende 

tjenestesteder som helsetun, barnehager og skoler spesielt. Noen har følt på usikkerhet og 

utrygghet, men likevel løst oppgaver og utfordringer på strak arm. 

Kommunalsjef mener det som nå krever innsats er kontroll på økonomi, og fortsatt fokus på 

de ansatte. Vi må ta fortsatt grep om å stramme inn der vi kan, men der er også en 

inntektssvikt som må følges spesielt nøye med. Vi må lete etter alternativer og muligheter for 

økt intjensing i sektoren. Dette blir viktig å ta med seg videre i arbeidet med budsjett og 

økonomistyringsverktøy for 2021. 

  

  

  

Politiske vedtak 

Anvisning 

 

Budsjett-vedtak for aktuell sektor. Oppfølgning av disse. Andre politiske vedtak?? vi 

drøfter dette på ledermøtet 

Drift har rimelig god oversikt på saker som krever videre oppfølging, men som kommentert 

overfor så er der begrensninger kapasitetsmessig. 

Det er god dialog mot kommunens politiske ledelse på saksforhold, men det må også nevnes 

at det er et jevnt høyt trykk også på drift sine saksområder. Administrasjonen opplever 

dialogen som god mellom oss og politiske nivå. 

På grunn av kapasitet, regelverk og forordninger om kommunale anskaffelser, tar det tid å få 

effektuert alt som er på budsjett. Vi er nødt til å kjøpe inn en del tjenester, særlig med tanke 

på oppgaver på kapitalbudsjettet. Men dette må nøye vurderes ut fra et kostnadsperspektiv 
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Orienteringssak - opsjon Isbrytertjenesten 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Utvalget tar Jim Roar Wiiks ønske om ikke å forlenge kontrakten på Isbryting i Kåfjorden til 
orientering. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kontraktør Jim Roar Wiik innehar kontrakt for Isbrytertjenesten i Kåfjorden i perioden 
01.01.2016 - 31.12.2020. Kontrakten åpner for opsjon til forlengelse 2 år+2 år+1 år (til sammen 
10 års kontraktsperiode inkludert opsjon). Dette jfr Kåfjord kommunestyres vedtak i sak 92/07, 
pkt 1. 
 
På forespørsel fra Kåfjord kommune, har Jim Roar Wiik takket nei til forlengelse av kontrakten, 
og i epost av 16. august 2020 bekreftet at han kun fullfører kontrakten ut 2020. 

Vurdering: 
Saka gis ingen ytterligere vurdering 
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 Kåfjord kommunestyre  
   

 

Nomedalen vannverk - Vedtak om pålegg 

Henvisning til lovverk: 
Drikkevannsforskriften 
Kommunehelseloven 
 
Vedlegg 
1 Rapport 2018 
2 Investeringsanalyse 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune vedtar følgende plan for levering av godkjent drikkevann i henhold til 
drikkevannsforskriften for Nomedalen vannverk: 
 

1. Kåfjord kommune går inn for skisserte alternativ 2 (Rapport Sweco 2018), Tilknytning 
til Olderdalen vannverk, som løsning for å levere tilfredsstillende drikkevann til 
abonnenter i Nomedalen 

2. Kostnadene til prosjektering 600 000,- (inkl mva) legges inn i kapitalbudsjettet for 2021 
3. Kostnadene til utbygging 11 750 000,- (inkl mva) legges inn i økonomiplan for 

2022/2023 
4. Det forutsettes en sammenkobling med det private vannverket sør for Nomedalselva 
5. I henhold til Plan og bygningsloven §§27-1 og 27-2 vedtar Kåfjord kommune at der 

offentlig vannledning/avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, 
eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til 
vannledningen/avløpsledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med 
uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne 
en annen ordning.  Kåfjord kommunestyre setter kostnad på over kr. 150 000,- som 
uforholdsmessig stor kostnad. Der kostnaden overstiger 150 000,-, fritas boligen for 
tilkoblingsplikten. 

 
 
 
 
 



 

Saksopplysninger: 
Fra saksframlegg januar 2019: 
«Numedalen vannverk er et lite, kommunalt vannverk 3 km sør for Olderdalen sentrum. Kommunen 
overtok vannverket fra private, ukjent årstall. Vannverket forsyner 13 pe (kilde: Hovedplan for vann 
Gàivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 2018-2028), og leverer vann til en 
cateringbedrift i tillegg til 6 boliger.  
Vannverket er etablert rundt 1970, og har Numedalselva som kilde. Vannverket har ingen rensing 
og leverer ikke godkjent drikkevann. Årlig opplever abonnentene tilknyttet anlegget kokepåbud pga 
funn av bakterier i drikkevannet, samt manglende levering pga ising i inntaket. Ledningsnettet er av 
eldre PE-ledninger, og tilfredsstiller ikke krav til kvalitet og dimensjon.  
 
Kommunen har ved flere anledninger fått utredet alternative løsninger for vannverket, slik at 
abonnentene i området skal få godkjent drikkevann i henhold til lovverket. Siste utredning er gjort 
av Sweco i 2018 (vedlagt rapport):  

 Etablering av grunnvannsbrønn  
 Tilkobling Olderdalen vannverk  
 Utbygging av Numedalen vannverk (utgår)  
 Tilbakeføring av Numedalen vannverk til private (utgår)  
 Numedalen vannverk i kombinasjon med småkraftverk (utgår)  

 
På grunn av kildens beskaffenhet og tilhørende nedbørsfelt, kan ikke kilden (Numedalselva) 
godkjennes som egen barriere i henhold til Drikkevannsforskriften. Dette medfører at utbygging av 
Numedalen vannverk, slik anlegget er plassert i dag, utgår.  
Det har også vurdert i sammenheng med småkraftutbygging, men alternativet er tilsidesatt ut fra 
vurderinger rundt vannkilden. Det er heller ikke et alternativ å tilbakeføre vannverket til private 
eiere.  
Følgende utbyggingsalternativer er dermed vurdert:  

1. Etablering av grunnvannsbrønn: Sist utredet i 2013 (Sweco). Tiltaket krever forutgående 
undersøkelser, da grunnboringer medfører endel usikkerhetsmomenter. Det er kjent fra 
andre grunnvannsbrønner i området at vannkvaliteten ikke er tilfredsstillende, noe som 
medførte at dette alternativet ble sett bort i fra i tidligere saksbehandling. Imidlertid er 
teknologien utbedret, og dette alternativet bør sees på igjen. Det understrekes at det uansett 
er en risiko for at prøveboring ikke gir ønsket resultat og at kilden likevel ikke kan benyttes.  

2. Tilkobling Olderdalen vannverk: Olderdalen vannverk leverer i dag godkjent drikkevann, og 
har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne også Numedalen. Imidlertid må det anlegges 3500 m 
ny ledning fra Olderdalen og inn til Numedalen, med tilkobling til eksisterende ledningsnett.  

 
Som et 3. alternativ: Tilkobling til Olderdalen vannverk via sjøledning. Som alternativ 2, men en 
klar ulempe er at boliger mellom Soleng og Numedalen ikke kan tilkobles til kommunal vannledning, 
dersom det er ønskelig. Kommunen har ikke tidligere ønsket å innføre tvungen avgiftsbelastning i 
henhold til Plan- og bygningsloven, noe som fordyrer eventuelle utbyggingsalternativer.  
 
Alternativ 2 og 3 vil også kunne tillate sammenkobling med det private vannverket sør for 
Numedalselva (33 husstander), og gi inntekter i form av tilkoblings- og vannavgift.  
Det må imidlertid tas forbehold om det eksisterende ledningsnettet på det private anlegget, da 
kommunen ikke har kjennskap til kvalitet og tilstand på denne. En detaljprosjektering vil kunne se 
på løsninger for dette.  
Kostnadene lagt i Hovedplan for vann i tiltaket er basert på tall fra 2013, og viser en 
investeringskostnad i 2021 på 12 000 000,-på daværende foreslåtte løsning. Ny utredning viser at 
utfordringene kan løses for 11 750 000,- (inkl. mva).  
I kapitalbudsjett for 2020 er det avsatt 4 000 000,-, noe som ikke vil dekke investeringen.  
 



Vurdering  
På bakgrunn av de utfordringene som årlig oppstår med vannleveransen i Numedalen, må det gjøres 
tiltak. Kommunen som vannverkseier er pliktig til å ivareta tilfredsstillende drikkevannskvalitet, i 
henhold til Drikkevannsforskriften og det er forventet pålegg fra tilsynsmyndigheter ved eventuelle 
tilsyn.» 
 
I 2017 kom en revidering og presisering av Drikkevannsforskriften, noe som gjorde at kravene 
til mindre vannverk ble strengere. 
Saka har vært oppe til politisk behandling flere ganger, sist vinteren 2019. Hovedutvalg for 
miljø, drift og utvikling gjorde følgende vedtak: 
«Saka utsettes. Det må kartlegges hvor mange husstander som vil knytte seg på ny vannledning, 
samt en oversikt over hvor mange abonnenter som totalt vil være tilknyttet Numedalen 
vannverk» 
 
Administrasjonen sendte ut sms til husstander i området Soleng (der Olderdalen vannverk i dag 
er avsluttet) og til Nomedalen.  
 

gnr/ bnr Antall (ca) Navn Ja Nei Tilkoblet 
9/40 2 Laila og Wilhelm Olsen     T 
9/49 2 Rolf B Olsen     T 
9/19 4 Odd Steinar Larsen     T 
9/60 3 Ann Karin Pedersen J     
8/40 4 Fritz Henrik Olsen   N   

  3 Tone Mette Johansen J     
9/70 2 Hedvig og Roald Johansen J     
9/30 - Paul Nilsen m/ flere   N   
8/6 2 Kåre Olsen   N   
9/12 2 Olaf Bergheim m/ flere (12 husstander Anna-elva vv)   N   
8/17 1 Einar Soleng   N   
8/61  2 Gerd og Olaf Olsen   N   
8/11 5 Trond Pedersen   N   
8/39 1 Kirsten Lyngmo   N   

  1 Hildur Larsen   N   
   Werner Hansen (Anna-elva vv)   N   
   Bjørn Tore Myrseth (Anna-elva vv)   N   
            
      

besvart    3 11  3 
Tabell 1 
 
I tillegg fikk kommunen en oppdatert oversikt over det private vannverket sør for 
Nomedalselva. Dette vannverket forsyner 24 husstander (herav 9 registrert som fritidsboliger). 
Det skal tidligere ha vært sendt skriftlig henvendelse til kommunen med ønske fra det private 
vannverket om kommunal overtakelse, men det har ikke lykkes administrasjonen å finne dette 
dokumentet. Dette vannverket forsyner ca 52 pe (kilde: https://www.ssb.no/familie/)  
 
Framtidige årlige gebyrinntekter dersom private vannverket kobles sammen med det 
kommunale, er stipulert til 150 600,- inkl mva (2020-priser, beregnet bruksareal pr bolig 120 
m²). Tilknytningsgebyr er ikke beregnet. 
 
Høsten 2019 utførte Mattilsynet tilsyn med vannverket (i tillegg til det private vannverket som 
ligger sør for Nomedalselva), noe som resulterte i et vedtak om pålegg: 
«Nomedalen vannvek må lage ein plan for desinfeksjon av vatnet eller alternative tiltak for å 
sikra at vatnet oppfyller krava i drikkevannsforskrifta. Det skal skisserast ein tidsplan for 
gjennomføringa. Planane skal sendast mattilsynet innan vedtaksfristen» 
Fristen ble satt til 3. februar 2020, men etter søknad fra kommunen utsatt til 2. november 2020. 
 

https://www.ssb.no/familie/


I vedtatte hovedplan for vanns kapittel 4.7.4 plantiltak, 4.7.5 investeringstiltak og 4.7.6 
handlingsplan, lå utvidelse av Olderdalen vannverk (forlengelse til Nomedalen) inne som 
plantiltak (prosjektering) i 2017 og investering i 2021. Tiltaket er flyttet i forbindelse med 
budsjettarbeid, og ligger ikke inne de neste 3 årene. 
 
Det tas vannprøver av alle kommunale vannverk hver måned i henhold til 
drikkevannsforskriften. Ved avvik tas det oppfølgingsprøve, samt at kommunen forsøker å 
avdekke hvor forurensingen kommer fra. I all hovedsak registreres avvik i forbindelse med 
snøsmelting/ flom og store nedbørsmengder. Kommunen benytter mapgraph.no for registrering 
av avvik på vannprøver, og for de siste 5 år er det registrert følgende: 
 
 

 2016 2017 2018 2019  Hittil 2020 
Ant. prøver totalt 14 14 11 9 7 
Utførte analyser 8+15 7+16 6+14 6+12 2+7 
E.coli 1 0 2 1 0 
Koliforme  2 2 5 2 1 

Tabell 2 
 

 
Tabell 3 Mapgraph – avvik 2018 Nomedalen vannverk 
 
I tillegg er det registrert årviss driftsstans i vannleveringen siden 2007. Årsaker er flom, ising i 
inntak, frossen tilførselsledning ned til bebyggelsen, lite innsig til inntakskum. 
 
I 2012 ble det tilrettelagt for aggregat ved inntakskummen, for å forenkle tinejobben ved frossen 
ledning. Imidlertid må aggregatet etterfylles og ettersees daglig for å forhindre frysing av 



ledningen ned til bebyggelsen. Vinteren 2019/2020 har vært snørik, og frost har derfor ikke vært 
et problem denne vinteren 
 
Økonomi: 
En investering på 11 750 000,- + prosjektering 600 000,- (inkl mva) vil naturlig nok ha 
konsekvenser for abonnentene, all den tid dette inngår i selvkostregnskap. 
 
 
 
Kommunen står overfor flere nødvendige investeringer som gjelder vann; høydebasseng i 
Manndalen (11 250 000,- + prosjektering 600 000,-), som må sees i sammenheng når en 
beregner fremtidige kostnader/ avgifter for abonnentene.  
 
Kåfjord kommune har bedt EnviDan AS foreta en investeringsanalyse som viser effekten av 
vanngebyret dersom kommunen foretar begge investeringene. Analysen viser at dersom Kåfjord 
kommune vedtar utbygging av både Numedalen og Manndalen vannverk, vil dette medføre en 
økning av vannavgiften på: 
 

 
 
Hele analysen ligger vedlagt, og viser utbyggingene hver for seg eller samlet. 
 
Kommunen bør i denne sammenheng se på tvungen avgiftsbelastning i henhold til plan og 
bygningslovens kapittel 27 Tilknytning til infrastruktur: §§ 27-1 vann og 27-2 avløp: 
«Når offentlig vann/ avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over 
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vann/ avløpsledningen. 
Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller 
særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.» 
 
Dette vil medføre at avgiftsøkningen reduseres. 
  
Praksis i regionen er delt: 
Kommuner Praksis kommentar Lovhjemmel 
Kvænangen Som 

Kåfjord 
 https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-

12-16-1830?q=kv%C3%A6nangen 
Nordreisa Tvungen 

påkobling 
(sentrum) 

Distrikt: 
Frivillig 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-
10-01-1466?q=Nordreisa 

Skjervøy Tvungen 
påkobling 
(sentrum) 

Distrikt: Som 
Kåfjord 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2016-
12-14-1960?q=skjerv%C3%B8y 

Lyngen Tvungen 
påkobling 

 Vedtak i Lyngen kommunestyre, sak 67/20 
våren 2020 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-12-16-1830?q=kv%C3%A6nangen
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-12-16-1830?q=kv%C3%A6nangen
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-10-01-1466?q=Nordreisa
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-10-01-1466?q=Nordreisa
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2016-12-14-1960?q=skjerv%C3%B8y
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2016-12-14-1960?q=skjerv%C3%B8y


Storfjord Tvungen 
påkobling 

 https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-
12-12-1758?q=Storfjord 

 
Alle kommuner viser til Plan- og bygningsloven når det gjelder pålegging om tilkobling, 
Lyngen kommune har vedtatt et tak på uforholdsmessig stor kostnad til 150 000,- 

Vurdering: 
På bakgrunn av de utfordringene som årlig oppstår med vannleveransen i Numedalen, må det gjøres 
tiltak. Kommunen som vannverkseier er pliktig til å ivareta tilfredsstillende drikkevannskvalitet, i 
henhold til Drikkevannsforskriften. 
Vedtaket om pålegg fra Mattilsynet om å lage en plan for desinfeksjon av vannet (eller alternative 
tiltak for å sikre at drikkevannet oppfyller kravet i drikkevannsforskriften) er mottatt. En 
prosjektering av prosjektet vil gi en tidsplan for gjennomføring av tiltaket og bør igangsettes snarest. 
 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-12-12-1758?q=Storfjord
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-12-12-1758?q=Storfjord
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NOTAT Dato: 11. august 2020 

  

  

Utarbeidet av: Therese Tollefsen 

Kvalitetssikring: Eirik Larsen Jervidalo 

Mottaker: Kåfjord kommune v/ Stine 

Pedersen 

Side: 1 av 4 
 

Vedr.: Investeringsanalyse 

1. Bakgrunn 
EnviDan AS har på forespørsel fra Kåfjord kommune utarbeidet en investeringsanalyse som viser den 

isolerte effekten på vanngebyret dersom kommunen investerer i to prosjekter som til sammen vil 

koste kommunen ca. 19,4 millioner kroner i perioden fra 2021 – 2023. Dette er kostnader knyttet til 

et høydebasseng i Manndalen og et vannverk i Numedalen. 

2. Forutsetninger 
- I alle scenarier bygger gebyrene på en framskrivning av driftsbudsjettet fra 2020 og 

investeringer på til sammen 11,35 millioner kroner, som allerede er lagt inn i 

selvkostmodellen på et tidligere tidspunkt. 

- Den siste renteprognosen til kommunalbanken er lagt til grunn i alle scenarier. Denne er 

datert 10. juni 2020. 

Årstall Kalkylerente 

2020 1,35 % 

2021 1,28 % 

2022 1,41 % 

2023 1,54 % 

2024 1,65 % 

 

- Investeringene avskrives over 40 år. 

3. Scenarier 
Delkapitlene 3.1 - 3.4 viser utviklingen i vanngebyr og kapitalkostnadene knyttet til vannkalkylen i 

fire scenarier: 

1. Utvikling uten investeringer i Numedalen vannverk og Manndalen høydebasseng 

2. Utvikling kun ved investering i Manndalen høydebasseng 
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3. Utvikling kun ved investering i Numedalen vannverk 

4. Samlet utvikling ved investering i begge prosjekter 

Gebyrene som fremkommer i de enkelte scenariene er basert på et fastledd og et forbruk på 120 

m3.  

3.1 Scenario 1: Uten investeringer knyttet til Numedalen vannverk og 
Manndalen høydebasseng 

Gebyr normalhusholdning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Årsgebyr eksklusiv mva. 4 325  4 310  4 241  4 221  4 129  4 040  4 037  3 719  

Årsgebyr inklusiv mva. 5 406  5 387  5 301  5 276  5 162  5 050  5 046  4 649  

Endring i gebyr fra året før (%) 4,7 % -0,4 % -1,6 % -0,5 % -2,2 % -2,2 % -0,1 % -7,9 % 

Tabell 1 – Gebyrutvikling i scenario 1 

Kapitalkostnadsutvikling 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Avskrivningskostnad tidligere 
investeringer 1 459 889  1 397 991  1 318 296  1 318 296  1 288 263  1 269 974  1 269 974  979 848  

Avskrivningskostnad fremtidige 
investeringer 237 500  251 250  251 250  251 250  251 250  251 250  251 250  251 250  

Kalkulatorisk rente tilknyttet 
tidligere investeringer 222 601  225 062  224 896  219 208  197 705  176 599  155 644  137 083  

Kalkulatorisk rente tilknyttet 
fremtidige investeringer 123 600  136 585  145 309  151 542  147 397  143 251  139 105  134 960  

Direkte kapitalkostnader 2 043 590  2 010 888  1 939 751  1 940 296  1 884 614  1 841 073  1 815 973  1 503 141  

Tabell 2 – Kapitalkostnadsutvikling i scenario 1 

3.2 Scenario 2: Investering i Manndalen høydebasseng 
I dette scenariet er det inkludert kr 480.000,- i prosjekteringskostnader i 2021 og 9 millioner kroner 

i utbyggingskostnader i 2022. Totalt beløp på 9,48 millioner kroner avskrives fra 2023, mens 

rentekostnader vil påløpe fra året det investeres.  

Gebyr normalhusholdning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Årsgebyr eksklusiv mva. 4 323  4 388  4 693  4 672  4 570  4 469  4 457  4 130  

Årsgebyr inklusiv mva. 5 404  5 485  5 866  5 840  5 712  5 586  5 571  5 163  

Endring i gebyr fra året før (%) 4,7 % 1,5 % 6,9 % -0,4 % -2,2 % -2,2 % -0,3 % -7,3 % 

Tabell 3 - Gebyrutvikling i scenario 2 

Kapitalkostnadsutvikling 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Avskrivningskostnad tidligere 
investeringer 1 459 889  1 397 991  1 318 296  1 318 296  1 288 263  1 269 974  1 269 974  979 848  

Avskrivningskostnad fremtidige  
investeringer 237 500  251 250  488 250  488 250  488 250  488 250  488 250  488 250  

Kalkulatorisk rente tilknyttet  
tidligere investeringer 222 601  225 062  224 896  219 208  197 705  176 599  155 644  137 083  

Kalkulatorisk rente tilknyttet  
fremtidige investeringer 126 672  206 803  289 476  302 096  294 040  285 984  277 928  269 872  

Direkte kapitalkostnader 2 046 662  2 081 106  2 320 918  2 327 850  2 268 258  2 220 806  2 191 796  1 875 053  

Tabell 4 – Kapitalkostnadsutvikling i scenario 2 
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3.3 Scenario 3: Investering i Numedalen vannverk 
I dette scenariet er det inkludert 480.000 i prosjekteringskostnader i 2021 og 9,4 millioner i 

utbyggingskostnader i 2022. Totalt beløp på 9,88 millioner avskrives fra 2024, mens rentekostnader 

vil påløpe fra året det investeres.  

Gebyr normalhusholdning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Årsgebyr eksklusiv mva. 4 325  4 314  4 332  4 697  4 594  4 492  4 479  4 152  

Årsgebyr inklusiv mva. 5 407  5 393  5 416  5 872  5 742  5 615  5 598  5 190  

Endring i gebyr fra året før (%) 4,7 % -0,3 % 0,4 % 8,4 % -2,2 % -2,2 % -0,3 % -7,3 % 

Tabell 5 – Gebyrutvikling i scenario 3 

Kapitalkostnadsutvikling 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Avskrivningskostnad tidligere 
investeringer 1 459 889  1 397 991  1 318 296  1 318 296  1 288 263  1 269 974  1 269 974  979 848  

Avskrivningskostnad fremtidige 
investeringer 237 500  251 250  251 250  498 250  498 250  498 250  498 250  498 250  

Kalkulatorisk rente 222 601  225 062  224 896  219 208  197 705  176 599  155 644  137 083  

Kalkulatorisk rente fremtidige 
investeringer 126 672  143 353  225 081  312 524  304 303  296 082  287 861  279 640  

Direkte kapitalkostnader 2 046 662  2 017 656  2 019 523  2 348 278  2 288 521  2 240 904  2 211 729  1 894 821  

Tabell 6 - Kapitalkostnadsutvikling i scenario 3 

3.4 Scenario 4: Investering i både Manndalen høydebasseng og Numedalen 
vannverk 

I dette scenariet er investeringskostnadene knyttet til både høydebassenget og vannverket 

inkludert. 

Gebyr normalhusholdning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Årsgebyr eksklusiv mva. 4 323  4 393  4 784  5 149  5 034  4 921  4 899  4 563  

Årsgebyr inklusiv mva. 5 404  5 492  5 981  6 436  6 293  6 151  6 123  5 704  

Endring i gebyr fra året før (%) 4,7 % 1,6 % 8,9 % 7,6 % -2,2 % -2,3 % -0,4 % -6,9 % 

Tabell 7 - Gebyrutvikling i scenario 4 

Kapitalkostnadsutvikling 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Avskrivningskostnad tidligere 
investeringer 1 459 889  1 397 991  1 318 296  1 318 296  1 288 263  1 269 974  1 269 974  979 848  

Avskrivningskostnad fremtidige  
investeringer 237 500  251 250  488 250  735 250  735 250  735 250  735 250  735 250  

Kalkulatorisk rente tilknyttet  
tidligere investeringer 222 601  225 062  224 896  219 208  197 705  176 599  155 644  137 083  

Kalkulatorisk rente tilknyttet  
fremtidige investeringer 129 744  213 571  369 248  463 079  450 947  438 815  426 684  414 552  

Direkte kapitalkostnader 2 049 734  2 087 874  2 400 690  2 735 833  2 672 165  2 620 638  2 587 552  2 266 733  

Tabell 8 - Kapitalkostnadsutvikling i scenario 4 
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4. Oppsummering 
 

 

Figur 1 - Utvikling i vanngebyr ved fire scenarier 

Blå linje i grafen over viser vanngebyrutviklingen til Kåfjord kommune dersom det ikke inkluderes 

investeringskostnader knyttet til verken høydebassenget i Manndalen eller vannverket i Numedalen. 

Oransje og grå linje viser den isolerte økningen i vanngebyret dersom kommunen henholdsvis 

investerer i enten høydebassenget i Manndalen eller vannverket i Numedalen. Virkningen av 

investeringen i Manndalen kommer et år tidligere enn Numedalen, da høydebassenget avskrives fra 

2023, mens vannverket avskrives fra 2024.  

Gul linje viser utviklingen i vanngebyret dersom kommunen investerer i begge anleggene.  

Årlig endring i vanngebyr  
sammenliknet med scenario 1  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Høydebasseng i Manndalen -3  98  565  565  551  536  525  514  

Vannverk i Numedalen 1  6  115  596  581  565  553  541  

Investering i begge anlegg -2  105  680  1 161  1 131  1 101  1 078  1 055  
Tabell 9 - Årlig endring i vanngebyr mellom de ulike scenariene 

I tabellen over vises det at høydebassenget vil være kr 98,- dyrere i 2022, kr 565,- dyrere i 2023 osv. 

for abonnentene, sammenliknet med å ikke investere. På samme måte er vannverket kr 6,- dyrere 

per abonnent i 2022 og kr 115,- dyrere per abonnent i 2023 sammenliknet med å ikke investere i 

noen av prosjektene. 

I snitt vil det årlig være 419 kroner dyrere per abonnent å investere i høydebassenget sammenliknet 

med scenario 1 for perioden 2021 til 2028. Respektive tall for hhv. Vannverket og investering i 

begge anlegg er kr 370,- og kr 788,-.  
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Finansiering - vannverksutbygging Manndalen vannverk 

Henvisning til lovverk: 
Drikkevannsforskriften 
Forskrift om brannforebygging 
Plan- og bygningsloven, kapittel 27 
 
 
Vedlegg 
1 saksutredning 74/20 
2 kartskisse 
3 rapport sweco 2018 
4 Investeringsanalyse 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
For finansiering av vannverksutbygging Manndalen vannverk, innstilles følgende tiltak: 

1. Kostnadene til prosjektering og vannverksutbygging Manndalen vannverk, samlet 
11 850 000,- inkl mva, finansieres ved låneopptak og avskrives over 40 år. Kostnadene 
dekkes inn av abonnentene. 

2. Kåfjord kommune henviser til Forskrift om brannforebygging og leverer ikke 
slukkevann fra kommunalt vannledningsnett fra 01.01.2021 til boligfeltet på Løkvoll. 
Slukkevann må for ettertiden leveres av tankbil for dette området 
Kåfjord kommune demonterer/fjerner eksisterende brannventiler/-hydranter som er 
montert på kommunalt ledningsnett i boligfeltet på Løkvoll. 

3. I henhold til Plan og bygningsloven §§27-1 og 27-2 vedtar Kåfjord kommune at der 
offentlig vannledning/avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, 
eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til 
vannledningen/avløpsledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med 
uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne 
en annen ordning.  Kåfjord kommunestyre setter kostnad på over kr. 150 000,- som 
uforholdsmessig stor kostnad. Der kostnaden overstiger 150 000,-, fritas boligen for 
tilkoblingsplikten. 

 
 



 
 

Saksopplysninger: 
Saken følger opp saksutredning til Høydebasseng Løkvoll, behandlet i Kåfjord kommunestyre i 
møte 18. juni 2020 (K-sak 74/20) Hele saka ligger vedlagt. 
Vedtak:  
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.  

6.   Det fremmes sak i løpet av høsten om alternativer til finansiering av planlagt    
      vannverksutbygging i Manndalen. Det sees på sammenheng mellom drikkevann og    
      slukkevann i forbindelse med utredningen.  
 
Finansiering:  
En investering på 11 250 000,- + prosjektering 600 000,- (inkl mva) vil naturlig nok ha 
konsekvenser for abonnentene, all den tid dette inngår i selvkostregnskap. 
 
Kommunen står overfor flere nødvendige investeringer som gjelder vann; Levering av 
godkjent drikkevann i Nomedalen (11 750 000,- + prosjektering 600 000,-), som må sees i 
sammenheng når en beregner fremtidige kostnader/ avgifter for abonnentene.  
 
Kåfjord kommune har bedt EnviDan AS foreta en investeringsanalyse som viser effekten av 
vanngebyret dersom kommunen foretar investeringer både i Nomedalen (egen sak) og 
Manndalen. Analysen viser at dersom Kåfjord kommune vedtar begge utbyggingene vil dette 
medføre en økning på vannavgiften på: 

 
 
Hele analysen ligger vedlagt, og viser utbyggingene hver for seg eller samlet. 
 
Kommunen bør se på tvungen avgiftsbelastning i henhold til plan og bygningslovens kapittel 27 
Tilknytning til infrastruktur: §§ 27-1 vann og 27-2 avløp: 
«Når offentlig vann/ avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over 
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vann/ avløpsledningen. 



Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller 
særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.» 
Dette vil medføre at avgiftsøkningen reduseres, da det blir flere å fordele kostnadene på. 
 
Etter en undersøkelse fra kommunene i regionen, finner vi at Nordreisa og Skjervøy i praksis 
har tvungen tilkobling i sentrumsnære områder (som eneste alternativ), i distriktene er det lik 
praksis som i Kåfjord. For Lyngen og Storfjord praktiseres tvungen tilkobling, Lyngen 
kommunestyre har også gjort et vedtak på dette i 2020. Kvænangen kommune har lik praksis 
som Kåfjord. Se for øvrig saksframlegg «Nomedalen vannverk – Vedtak om pålegg». 
 
Slukkevann: 
Kommunestyret ber i samme vedtak om at administrasjonen se på sammenhengen mellom 
drikkevann og slukkevann i forbindelse med denne utredningen. 
Manndalen vannverk har etablert både brannventiler og brannhydranter på ledningsnettet (ca 30 
stk), noe som skaper utfordringer ved brannsituasjoner og sjokktapping på nettet. I boligfeltet på 
Løkvoll er det etablert 14 brannventiler/-hydranter. 
Driftspersonell og brannvesenet erfarer at deler av ledningsnettet tømmes for vann når disse er i 
drift, og det er ikke tilstrekkelig mengde til slukking. Videre har administrasjonen satt 
restriksjoner på tapping fra kommunalt nett av andre aktører og entreprenører (til vedlikehold av 
veiareal), nettopp av samme årsak. 
 
I Forskrift om brannforebygging § 21.Vannforsyning heter det: 
Kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i tettbygde 
strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. 

I boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens 
brannvesen disponerer passende tankbil. 

I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal kommunen sørge for at 
det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. 
 
I veilederen til forskriften defineres tettbygd strøk til område med minst 200 bosatte der 
avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 meter. Ved en oppmåling i kart finner vi at 
avstanden mellom hus i boligfeltet på Løkvoll varierer mellom 8-30 m. Videre er det registrert 
58 boliger/fritidsboliger i selve boligfeltet (kilde: KOMTEK) der vi ut fra SSB sine data kan 
beregne antall personer til 125 (2,14 pr husstand)  
(kilde: https://www.ssb.no/kommunefakta/gaivuotna-kafjord-kaivuono) 
  
Med bakgrunn i dette er ikke Løkvoll boligfelt definert som tettbygd strøk, og kravet til 
slukkevann kan dekkes ved at Brannvesen Nord disponerer tankbil. Videre kan sjøvann og elver 
benyttes til slukking. Dette forutsetter videre at etablerte brannventiler og hydranter bør fjernes, 
slik at falsk trygghet ikke oppnås. Brannvesen Nord må også informeres om at Kåfjord 
kommunes ledningsnett i Manndalen ikke skal benyttes til brannslukking. 
 
For å kunne utvikle boligbygging og næringsaktivitet i Manndalen i fremtiden, samt sikre 
tilstrekkelig drikkevann til allerede påkoblede abonnenter, må vannsituasjonen likevel 
utbedres. Det oppleves problemer med leveransen også utenom brannsituasjoner.  
Ved en prosjektering av høydebasseng i Manndalen behøves det ikke dimensjoneres for 
slukkevann, men i stedet ta høyde for buffer for videre utvikling av sentrumsområdene og 
Øvermyra. 
 
Lekkasjetall: 

https://www.ssb.no/kommunefakta/gaivuotna-kafjord-kaivuono


Fra saksutredning til sak 74/20 viser administrasjonen til at vannforbruket i Manndalen fra 
2016-2019 har økt, og beregnet lekkasjeprosent er derfor også økt fra 46 til 56 %. 
Her er det særdeles viktig å merke seg følgende: I lekkasjetallene inngår alt av uspesifisert 
vannforbruk: 

- Lekkasjer på private stikkledninger 
- Lekkasjer på kommunal ledning 
- Frosttapping 
- Vanning 
- Spyling av gårdsplasser og parkeringsplasser 
- Vasking av næringsbygg 
- Alle aktiviteter som innebærer stort vannforbruk 

 
Lekkasjetallet/- prosenten er et teoretisk tall gitt ut fra antall boliger, antall innbyggere (2,14 pr 
husstand), næringsaktivitet, stipulert annet forbruk. Dette sees opp mot avlest vannforbruk fra 
vannbehandlingsanlegget, avviket mellom disse kalles «lekkasjetall». Mer korrekt er dette 
uspesifisert vannforbruk, altså det forbruket som er vanskelig å beregne konkret. 
 
I hovedplan for vann er lekkasjesøk et av de viktigste tiltakene for å ivareta drifts- og 
leveringssikkerhet og i Manndalen har dette høyeste prioritet. Dette innebærer å kartlegge hvor 
mye vann går til lekkasjer, hvor mye går til spyling, frosttapping, vanning osv. 

Vurdering: 
For å sikre boligbygging og næringsutvikling i Manndalen, må det etableres høydebasseng som 
buffer i området Løkvoll. En detaljprosjektering vil si noe om best mulig plassering av dette. 
 
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 av ny ledning forbi bebyggelsen og 
tilknytningsledninger 

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

vedtaksform 
Dette er de tiltakene som ansees å gi størst kost/nytte på kort sikt for å sikre best mulig 
vannleveranse i Manndalen 
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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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Mottaker: Kåfjord kommune v/ Stine 

Pedersen 
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Vedr.: Investeringsanalyse 

1. Bakgrunn 
EnviDan AS har på forespørsel fra Kåfjord kommune utarbeidet en investeringsanalyse som viser den 

isolerte effekten på vanngebyret dersom kommunen investerer i to prosjekter som til sammen vil 

koste kommunen ca. 19,4 millioner kroner i perioden fra 2021 – 2023. Dette er kostnader knyttet til 

et høydebasseng i Manndalen og et vannverk i Numedalen. 

2. Forutsetninger 
- I alle scenarier bygger gebyrene på en framskrivning av driftsbudsjettet fra 2020 og 

investeringer på til sammen 11,35 millioner kroner, som allerede er lagt inn i 

selvkostmodellen på et tidligere tidspunkt. 

- Den siste renteprognosen til kommunalbanken er lagt til grunn i alle scenarier. Denne er 

datert 10. juni 2020. 

Årstall Kalkylerente 

2020 1,35 % 

2021 1,28 % 

2022 1,41 % 

2023 1,54 % 

2024 1,65 % 

 

- Investeringene avskrives over 40 år. 

3. Scenarier 
Delkapitlene 3.1 - 3.4 viser utviklingen i vanngebyr og kapitalkostnadene knyttet til vannkalkylen i 

fire scenarier: 

1. Utvikling uten investeringer i Numedalen vannverk og Manndalen høydebasseng 

2. Utvikling kun ved investering i Manndalen høydebasseng 
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3. Utvikling kun ved investering i Numedalen vannverk 

4. Samlet utvikling ved investering i begge prosjekter 

Gebyrene som fremkommer i de enkelte scenariene er basert på et fastledd og et forbruk på 120 

m3.  

3.1 Scenario 1: Uten investeringer knyttet til Numedalen vannverk og 
Manndalen høydebasseng 

Gebyr normalhusholdning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Årsgebyr eksklusiv mva. 4 325  4 310  4 241  4 221  4 129  4 040  4 037  3 719  

Årsgebyr inklusiv mva. 5 406  5 387  5 301  5 276  5 162  5 050  5 046  4 649  

Endring i gebyr fra året før (%) 4,7 % -0,4 % -1,6 % -0,5 % -2,2 % -2,2 % -0,1 % -7,9 % 

Tabell 1 – Gebyrutvikling i scenario 1 

Kapitalkostnadsutvikling 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Avskrivningskostnad tidligere 
investeringer 1 459 889  1 397 991  1 318 296  1 318 296  1 288 263  1 269 974  1 269 974  979 848  

Avskrivningskostnad fremtidige 
investeringer 237 500  251 250  251 250  251 250  251 250  251 250  251 250  251 250  

Kalkulatorisk rente tilknyttet 
tidligere investeringer 222 601  225 062  224 896  219 208  197 705  176 599  155 644  137 083  

Kalkulatorisk rente tilknyttet 
fremtidige investeringer 123 600  136 585  145 309  151 542  147 397  143 251  139 105  134 960  

Direkte kapitalkostnader 2 043 590  2 010 888  1 939 751  1 940 296  1 884 614  1 841 073  1 815 973  1 503 141  

Tabell 2 – Kapitalkostnadsutvikling i scenario 1 

3.2 Scenario 2: Investering i Manndalen høydebasseng 
I dette scenariet er det inkludert kr 480.000,- i prosjekteringskostnader i 2021 og 9 millioner kroner 

i utbyggingskostnader i 2022. Totalt beløp på 9,48 millioner kroner avskrives fra 2023, mens 

rentekostnader vil påløpe fra året det investeres.  

Gebyr normalhusholdning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Årsgebyr eksklusiv mva. 4 323  4 388  4 693  4 672  4 570  4 469  4 457  4 130  

Årsgebyr inklusiv mva. 5 404  5 485  5 866  5 840  5 712  5 586  5 571  5 163  

Endring i gebyr fra året før (%) 4,7 % 1,5 % 6,9 % -0,4 % -2,2 % -2,2 % -0,3 % -7,3 % 

Tabell 3 - Gebyrutvikling i scenario 2 

Kapitalkostnadsutvikling 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Avskrivningskostnad tidligere 
investeringer 1 459 889  1 397 991  1 318 296  1 318 296  1 288 263  1 269 974  1 269 974  979 848  

Avskrivningskostnad fremtidige  
investeringer 237 500  251 250  488 250  488 250  488 250  488 250  488 250  488 250  

Kalkulatorisk rente tilknyttet  
tidligere investeringer 222 601  225 062  224 896  219 208  197 705  176 599  155 644  137 083  

Kalkulatorisk rente tilknyttet  
fremtidige investeringer 126 672  206 803  289 476  302 096  294 040  285 984  277 928  269 872  

Direkte kapitalkostnader 2 046 662  2 081 106  2 320 918  2 327 850  2 268 258  2 220 806  2 191 796  1 875 053  

Tabell 4 – Kapitalkostnadsutvikling i scenario 2 
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3.3 Scenario 3: Investering i Numedalen vannverk 
I dette scenariet er det inkludert 480.000 i prosjekteringskostnader i 2021 og 9,4 millioner i 

utbyggingskostnader i 2022. Totalt beløp på 9,88 millioner avskrives fra 2024, mens rentekostnader 

vil påløpe fra året det investeres.  

Gebyr normalhusholdning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Årsgebyr eksklusiv mva. 4 325  4 314  4 332  4 697  4 594  4 492  4 479  4 152  

Årsgebyr inklusiv mva. 5 407  5 393  5 416  5 872  5 742  5 615  5 598  5 190  

Endring i gebyr fra året før (%) 4,7 % -0,3 % 0,4 % 8,4 % -2,2 % -2,2 % -0,3 % -7,3 % 

Tabell 5 – Gebyrutvikling i scenario 3 

Kapitalkostnadsutvikling 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Avskrivningskostnad tidligere 
investeringer 1 459 889  1 397 991  1 318 296  1 318 296  1 288 263  1 269 974  1 269 974  979 848  

Avskrivningskostnad fremtidige 
investeringer 237 500  251 250  251 250  498 250  498 250  498 250  498 250  498 250  

Kalkulatorisk rente 222 601  225 062  224 896  219 208  197 705  176 599  155 644  137 083  

Kalkulatorisk rente fremtidige 
investeringer 126 672  143 353  225 081  312 524  304 303  296 082  287 861  279 640  

Direkte kapitalkostnader 2 046 662  2 017 656  2 019 523  2 348 278  2 288 521  2 240 904  2 211 729  1 894 821  

Tabell 6 - Kapitalkostnadsutvikling i scenario 3 

3.4 Scenario 4: Investering i både Manndalen høydebasseng og Numedalen 
vannverk 

I dette scenariet er investeringskostnadene knyttet til både høydebassenget og vannverket 

inkludert. 

Gebyr normalhusholdning 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Årsgebyr eksklusiv mva. 4 323  4 393  4 784  5 149  5 034  4 921  4 899  4 563  

Årsgebyr inklusiv mva. 5 404  5 492  5 981  6 436  6 293  6 151  6 123  5 704  

Endring i gebyr fra året før (%) 4,7 % 1,6 % 8,9 % 7,6 % -2,2 % -2,3 % -0,4 % -6,9 % 

Tabell 7 - Gebyrutvikling i scenario 4 

Kapitalkostnadsutvikling 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Avskrivningskostnad tidligere 
investeringer 1 459 889  1 397 991  1 318 296  1 318 296  1 288 263  1 269 974  1 269 974  979 848  

Avskrivningskostnad fremtidige  
investeringer 237 500  251 250  488 250  735 250  735 250  735 250  735 250  735 250  

Kalkulatorisk rente tilknyttet  
tidligere investeringer 222 601  225 062  224 896  219 208  197 705  176 599  155 644  137 083  

Kalkulatorisk rente tilknyttet  
fremtidige investeringer 129 744  213 571  369 248  463 079  450 947  438 815  426 684  414 552  

Direkte kapitalkostnader 2 049 734  2 087 874  2 400 690  2 735 833  2 672 165  2 620 638  2 587 552  2 266 733  

Tabell 8 - Kapitalkostnadsutvikling i scenario 4 
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4. Oppsummering 
 

 

Figur 1 - Utvikling i vanngebyr ved fire scenarier 

Blå linje i grafen over viser vanngebyrutviklingen til Kåfjord kommune dersom det ikke inkluderes 

investeringskostnader knyttet til verken høydebassenget i Manndalen eller vannverket i Numedalen. 

Oransje og grå linje viser den isolerte økningen i vanngebyret dersom kommunen henholdsvis 

investerer i enten høydebassenget i Manndalen eller vannverket i Numedalen. Virkningen av 

investeringen i Manndalen kommer et år tidligere enn Numedalen, da høydebassenget avskrives fra 

2023, mens vannverket avskrives fra 2024.  

Gul linje viser utviklingen i vanngebyret dersom kommunen investerer i begge anleggene.  

Årlig endring i vanngebyr  
sammenliknet med scenario 1  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Høydebasseng i Manndalen -3  98  565  565  551  536  525  514  

Vannverk i Numedalen 1  6  115  596  581  565  553  541  

Investering i begge anlegg -2  105  680  1 161  1 131  1 101  1 078  1 055  
Tabell 9 - Årlig endring i vanngebyr mellom de ulike scenariene 

I tabellen over vises det at høydebassenget vil være kr 98,- dyrere i 2022, kr 565,- dyrere i 2023 osv. 

for abonnentene, sammenliknet med å ikke investere. På samme måte er vannverket kr 6,- dyrere 

per abonnent i 2022 og kr 115,- dyrere per abonnent i 2023 sammenliknet med å ikke investere i 

noen av prosjektene. 

I snitt vil det årlig være 419 kroner dyrere per abonnent å investere i høydebassenget sammenliknet 

med scenario 1 for perioden 2021 til 2028. Respektive tall for hhv. Vannverket og investering i 

begge anlegg er kr 370,- og kr 788,-.  
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Krav om fritak for gebyrplikten - Eiendommer i Kjerringdalen 

Henvisning til lovverk: 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 01. januar 2013 
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 01. juli 2012 
Forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan – Kåfjord kommune – Kaivuonon 
komuuni, vedtatt i Kåfjord kommunestyre, sak 23/17 og revidert i sak 58/18 
Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp (tekniske og administrative bestemmelser) 
vedtatt av Kåfjord kommunestyre i møte av 24.06.2011, sak 26/11 
Vedlegg 
1 Fullmakter 
2 Krav 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Krav om fri vanntilknytning for eiendommene  

33/24 Nils Skogheim 
33/27 Håvard Nilsen 
33/15 Jorun Birkelund 
33/1 Otto M Skogheim 
33/37 Nerijus Matijosaitis 
33/18 Madelene Siikavuopio 

avslås med begrunnelse i forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan – Kåfjord 
kommune – Kaivuonon komuuni, § 3-1, siste ledd, og øvrig gjeldende lovverk 
 

2. Krav om fri vannavgift for eiendommene 
33/24 Nils Skogheim 
33/27 Håvard Nilsen 
33/15 Jorun Birkelund 
33/1 Otto M Skogheim 
33/37 Nerijus Matijosaitis 
33/7 Ann Synnøve Stiberg/ Haldis Hansen 
33/18 Madelene Siikavuopio 
33/8 Anna Pauline Olsen 



avslås med begrunnelse i forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan – Kåfjord 
kommune – Kaivuonon komuuni, § 3-1, siste ledd, og øvrig gjeldende lovverk 

3. Kåfjord kommune er uten ansvar for det private vannverket i Kjerringdalen, i henhold til 
Standard abonnementsvilkår (vedtatt i K-sak 26/11) 

 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord kommune vedtok en presisering av lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i 
Gàivuona suohnak Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni (K-sak 23/17) i møte 24.04.2017. 
I vedtakets pkt 3 heter det: Alle tidligere avtaler vedrørende vannavgift sies opp 30.06.2017, og 
reforhandles. Det gis ingen nye fritak fra gebyrplikten etter denne dato. 
 
Med bakgrunn i vedtaket ønsket kommunen å få klarhet i de gebyrfritak som har vært gjort 
tidligere, da dette undergraver selvkostprinsippet og prinsippet om likebehandling. De 
abonnenter som betaler vannavgift, er blitt belastet kostnadene slike fritaksvedtak/avtaler 
medfører. Fritakene satte også presedens for liknende saker, inntil ny forskrift ble vedtatt i 2017.  
Etter 2019 ble disse kostnadene tatt ut av selvkostregnskapet, og gitt egen budsjettpost: 
14755.611.345 Fritak vannavgift. 
 
Det ble kartlagt 29 avtaler og tilfeller der det er gitt fritak fra gebyrplikten, og kommunen har 
sett på samtlige. Avtalene/tilfellene er også blitt vurdert juridisk. 
Avtalene gjelder både fritak fra tilknytningsavgift (engangsavgift), samt fritak fra løpende 
vannavgift. Noen i et begrenset tidsrom (10-20 år), andre mer uavklarte og som følger 
husstanden. Noen av avtalene kan ikke reforhandles eller sies opp, da fritak er gitt som en 
direkte ytelse i en skriftlig avtale mellom partene. Fritakene er gitt som et tillegg til kjøpesum av 
f.eks oppkjøpt areal eller som deler av tilskudd.  
Det er ikke avklart om kommunen har avdekket alle slike avtaler som er gjort opp igjennom 
tidene, men jobber kontinuerlig opp mot KOMTEK for å kvalitetssikre dette. 
 
Pr 2020 er kostnadene på 29 gitte fritak (tilkobling og avgift) ca. 1 170 000,- inkl. mva, og 
løpende, beregnet fra 1995 og frem til i dag. 
 
Vann- og avløpsgebyrene fra abonnentene er den inntekten som skal benyttes til kostnadene 
kommunen har til drift og vedlikehold av de kommunale vann- og avløpsanleggene, såkalt 
selvkostregnskap. Dette er hjemlet direkte i Plan- og bygningsloven og Lov om kommunale 
vass- og kloakkavgifter. Ved å gi fritak fra gebyrplikten, blir det færre abonnenter å dele 
kostnadene på og avgiften blir høyere enn om alle abonnentene bidrar.  
 
Kommunen har jobbet mye med særlig et av fritakstilfellene; et vedtak gjort av Kåfjord 
Formannskap i 1995 (F-sak 95/137 og 95/147) om kommunal overtakelse av et privat vannverk 
i Kjerringdalen. Dette vannverket ble senere Manndalen vannverk, og forsyner bygda 
Manndalen fra Kjerringdalen, via Samuelsberg og Løkvoll, og videre opp til Øvermyra. Denne 
saka er nå ferdigbehandlet av Kåfjord kommunestyre. 
I forbindelse med saksbehandlingen av denne saken, ble det fremmet krav om fri tilknytning og 
fri vannavgift for flere eiendommer i Kjerringdalen. Grunneiere hevder at da kommunen 
renoverte det kommunale vannverket 2006/2007, mistet disse eiendommene vann fra sitt private 
vannverk. Imidlertid ble eiendommene ikke uten vann før etter vinteren 209/2010, og følgende 
avtaler/vedtak er gjort: 
 
 



 
 
Navn Gnr/bnr År Vedtak/avtale Kommentar  
Peder Hansen/ 
Edmund Hansen 

33/14 2010 Avtale med ordfører 
 

Ny tilførselsledning 
Fri tilkobling/ avgift 

Anna Olsen 33/8 2015 Vedtak  Ny ledning 
Fri tilkobling 

Haldis Hansen 
Ann Synnøve Stiberg 

33/7 2014 Vedtak Ny ledning 
Fri tilkobling 

 
Kommunen avslo søknadene fra Anna Olsen og Haldis Hansen/Ann Synnøve Stiberg 
administrativt i henhold til regelverket, enkeltvedtakene ble påklaget og politisk behandlet. 
Rådmannens innstilling falt, og klagere fikk medhold. 
 
Ut fra vurderinger gjort på stedet, samt samtaler med utførende entreprenører, fastholdt 
administrasjonen sin faglige vurdering om at det ikke er sammenheng mellom driftsproblemene 
med det private vannverket og tiltakene gjort på det kommunale vannverket. Problemene på det 
private vannverket oppsto etter en lang barfrostvinter, og også flere andre private vannverk fikk 
problemer denne vinteren. Vinteren 2009/2010 var spesiell, og kommunen hadde flere 
henvendelser med at private vannverk frøs til som følge av barfrost. Også kommunale vannverk 
hadde utfordringer denne vinteren.  
Videre var det ikke loggført eller rapportert om problemer på det private vannverket i perioden 
inntaket i Kjerringdalen ble utbygd (2006) og frem til vinteren 2009/2010. Dersom tiltakene på 
det kommunale vannverket var årsak til vannproblemene på det private anlegget, ville 
problemene kommet før. 
Da kravet om fri vannavgift til de øvrige eiendommene i Kjerringdalen ble fremmet, informerte 
kommunen om at dette måtte fremmes som egen sak (og ikke sammen med F-sak 95/137 og 
95/147). Videre kunne ikke grunneiere som var berørt i saken fra 1995 agere på vegne av de 
øvrige grunneierne uten fullmakt. 
Mai 2020 mottok Kåfjord kommune fullmakter gitt Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen: 
 

33/24 Nils Skogheim 
33/27 Håvard Nilsen 
33/15 Jorun Birkelund 
33/1 Otto M Skogheim 
33/37 Nerijus Matijosaitis 
33/7 Ann S Stiberg/ Haldis Hansen 
33/18 Madelene Siikavuopio 
33/8 Anna Pauline Olsen 

 
I kravet, datert 15.06.2020, heter det: 
«I avtale på møte m Bernt og Stine er det hentet inn fullmakter angående kjerringdalen 
vannverk. 
Hva har dere tenkt å gjøre med det gamle vannverket som dere har ødelagt? 
Vi krever å få koble oss inn på eksisterende vannverk gebyrfritt og ingen gebyr på vann 
Vi krever og å få tilbake betalt penger som er betalt inn til kåfjord kommune for tilknyttingavgift 
og vannavgift.» 
Av disse er følgende allerede tilknyttet det kommunale vannverket, og krever dermed å få 
refundert tilknytningsavgift og innbetalte avgifter: 
 
 
 



Gnr/bnr Navn Tilkoblet Kommentar  
33/24 Nils Skogheim T Løpende fritak inntil videre. 
33/27 Håvard Nilsen T Betalt vannavgift fra 2018 
33/37 Nerijus Matijosaitis T Betalt vannavgift fra 2017 

 
Anna Olsen er gitt fri tilkobling i vedtak, og har betalt vannavgift fra 2014  
Ann S Stiberg/Haldis Hansen er gitt fri tilkobling i vedtak, og kobler seg på kommunalt 
vannverk august 2020. 
Jorun Birkelund og Otto M Skogheim er pr i dag ikke tilknyttet det kommunale vannverket. 
 
Kostnadene ved å gi et slikt fritak er todelt, og beregnet til følgende:  
Tilknytning for 8 eiendommer: 50 150,- inkl mva. Dette er en engangskostnad og dekker 
materiell som anboringklave og -kran, samt selve anboringen utført av kommunen. 
Vanngebyr for 8 eiendommer (stipulert grunnflate 120 m²): 50 200,- inkl mva/ år, løpende. 
Eiendommene 33/8 og 33/7 har i tillegg fått dekket graving av stikkledning med tilhørende 
koblinger og bakkekran inn til kommunal ledning.  
Denne kostnaden stipuleres til ca 25 000,- inkl mva (jfr utbetaling Anna Olsen), noe som vil 
utgjøre et tillegg på 150 000,- for de resterende 6 eiendommene. Dette er en engangskostnad. 
 
Samlet stipulert engangskostnad 8 eiendommer: 250 150,- inkl mva 
Årlig gebyrkostnad 8 eiendommer: 50 200,- inkl mva (2020-priser) 
 
Når det gjelder det private vannverket og driftsproblemer med dette, mener administrasjonen 
fremdeles at kommunen er uten ansvar. Dette i henhold til vedtatte Standard abonnementsvilkår, 
administrative og tekniske bestemmelser, vedtatt i Kåfjord kommunestyre i sak 26/11. 
Kapittel 3. pkt 3.1: «Alle omkostninger i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold av 
private vann- og avløpsanlegg bæres av abonnenten» 
Kommunen fastholder at problemene med det private vannverket ikke har sammenheng med 
tiltakene gjort i det kommunale vannverket. 
 
 

Vurdering: 
Vann- og avløpsgebyrene fra abonnentene er den inntekten som skal benyttes til kostnadene 
kommunen har til drift og vedlikehold av de kommunale vann- og avløpsanleggene, såkalt 
selvkostregnskap. Dette er hjemlet direkte i plan- og bygningsloven og lov om kommunale vass- 
og kloakkavgifter, i tillegg til lokal forskrift og vedtatte abonnementsvilkår. 
Ved å gi dispensasjoner fra vedtatte lokale forskrift og vann- og avløpsgebyrer, skaper dette 
presedens og undergraver troverdigheten til kommunen. Dette vanskeliggjør også 
saksbehandlingen i fremtidige saker. Ved å gi fritak fra gebyrplikten, blir det også færre 
abonnenter å dele kostnadene på og vannavgiften blir høyere for de som er betalende 
abonnenter. Dette strider imot både selvkost- og likebehandlingsprinsippet.  
 
Når det gjelder det private vannverket og driftsproblemer med dette, er administrasjonens 
vurdering at kommunen er uten ansvar. Dette i henhold til vedtatte Standard abonnementsvilkår, 
administrative og tekniske bestemmelser, vedtatt i Kåfjord kommunestyre i sak 26/11. 
Kapittel 3. pkt 3.1: «Alle omkostninger i forbindelse med etablering, drift og vedlikehold av 
private vann- og avløpsanlegg bæres av abonnenten» 
Problemene som oppsto på det private vannverket er ikke dokumentert i perioden 2006 til 2010, 
og det er ikke framlagt dokumentasjon på tilstand, drift og vedlikehold av denne 
inntakskummen. 
 



Kommunen viser til følgende lovverk: 
 Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 01. juli 2012 

§ 3. Kommunale vass- og avløpsgebyr, samt  
 Forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Gàivuona suohkan – Kåfjord kommune – 

Kaivuonon komuuni, vedtatt i Kåfjord kommunestyre, sak 23/17 og revidert i sak 58/18, 
§ 3-1 Gebyrplikt og ikrafttreden, siste ledd: «Det gis ikke fritak for gebyrer med mindre 
tilknytningen er frakoblet/stengt og plombert av kommunen».  
I vedtakets pkt 3 er det ytterligere presisert: Alle tidligere avtaler vedrørende vannavgift 
sies opp 30.06.2017, og reforhandles. Det gis ingen nye fritak fra gebyrplikten etter 
denne dato. 
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Fullmakten gjelder tilknyting og vannavgift
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Madelene Siikavuopio

”(MW Jia” “‘74



FULLMAKT

Ang. Saksnummer  2017 / 37  -  172 Kåfjord Kommune

Fritak for gebyrplikt på min eiendom Gnr.33 — Bnr.1

Undertegnede gir herved fullmakt til

Roald  Inge Pedersen, Kjerringdalen, 9144  Samuelsberg

for  å representere  meg i overstående sak med Kåfjord

kommune.

mvh.

Otto M.  Skogheim

Manndalen 10. mars 2020

0M0 W- 5%72’l6m»



Kjerringdalen vannverk
1 melding

Roald Inge pedersen <roinpe4@hotmall.com>
Til: roinpe4  <roinpe4@hotmall.com>

Jeg gir  herved  fullmakt til
Roald l. Pedersen å  representere
meg angående Kjerringdalen vannVerk

Samuelsberg 10.03.2020 ,7 !'(
/ )'

Nerijus Matijosaitis  M ,) 3/ Z

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon

l dag kl. 16:56



FULLMAKT , +74
"' ii

Ang saksnummer 20137 l  37- -17-21l(åfiordl(ammune

Fritak til evig tid for -.-vanngebyrplikt på" mm eiéndém

Gnr.33 == Bn-r.24

Undertegnede gir herved fullmakt til

Roald Inge Pedersen, Kjerringdalen,:9144 Samuelsberg
for å representere meg i overstående s-‘aik meld Kåfjord
kommune.

': i-i

NE €52.20 Åe/"M 1.115;
":,i'lis Skoghei ,Grevlingveien 33, 9017 Tromsø I.

Tromsø 10; mars 2.02.0 [

 



Fullmakt

Undertegnede, Håvard Nilsen, gir herved Roald lPedersen fullmakt til å møte og å
representere meg på vegne av saken vedr. Kjerringdalen vannverk.

Sted, dato

5207)? før  /o/2- 20

W  —
Hå ard Nilsen
Eier av gnr 33 og bnr 27



Jorunn Birkelund
Fwd: Fullmakt

31. mar. 2020, 13:04:45
roinpe4@hotmail.com

-------- Opprinnelig melding --------

Emne:FulImakt
Dato:31.03.2020 12:46

Fra:Jorunn Birkelund <MLQMAQ>

Tilminofiflmxmmg

Fullmakt

Ang. Sak nr. 2 17 37-172, Kåfjord kommune

Fritak på gebyrplikt gårdsnr. 33, bruksnr. 15

Undertegnede gir herved fullmakt til Roald Inge Pedersen for å representere meg i
ovenstående sak.

Tromsø 31.04.20

Jorun Birkelund



Fra: Roald Inge pedersen (roinpe4@hotmail.com)
Sendt: 15.06.2020 09.59.13
Til: Stine Pedersen
Kopi: 

Emne: Fullmakter
Vedlegg: 
Hei
I avtale på møte m Bernt og Stine er d hentet inn fullmakter angående kjerringdalen vannverk. 
Hva har dere tenkt å gjøre m det gamle vannverket som dere har ødelagt? 
Vi krever å få koble oss inn på eksisterende vannverk gebyrfritt og ingen gebyr på vann. 
Vi krever og å få tilbake betalt penger som er betalt inn til kåfjord kommune for tilknyttingavgift og vannavgift. 
Med hilsen
Roald I. Pedersen 
Kopi Tor Nilsen

Sendt fra min Huawei-mobiltelefon



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/71 -7 

Arkiv: P30 

Saksbehandler:  Karin Karlsen 

Dato:                 03.09.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/20 Utvalg for miljø, drift og utvikling 15.09.2020 
 Kåfjord kommunestyre  

 

Gebyr for lagring av privat utstyr/båter i kommunens havneområde 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Etter skriftlig avtale om lagring/ lagringstid, med Kåfjord kommune, kan båter, motorer 

etc lagres i havne- og kaianleggene.   
2. Gebyr settes til kr 4000,- for 2020, og gjøres gjeldende fra 01.01.20.  Kommunestyret 

vedtar evt endring i gebyrene under budsjettbehandlinga, på lik linje med annen 
gebyrfastsetting. 

3. Fjernes ikke det lagrede utstyret/båter m.m etter endt lagringstid, fjernes dette på eieres 
bekostning. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Utvalg for miljø, drift og utvikling vedtok i møte av 09.06.20 følgende;  
«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.» 
 

Vurdering: 
UMDU hadde en befaring av havnene i kommunen den 09.09.20.  Det viste seg at det ble lagret 
en god del privat utstyr i bakrommet til havene, som gamle motorer, båthengere etc. Bakrommet 
til havnene framstår som uryddig og rotete. 
 
Det som er lagret privat, kreves ikke leie for, og dette har dessverre hatt en tendens til å bli 
liggende over år.  Kostnadene ved å fjerne gamle båter, motorer etc er store, da det meste av 
dette er spesialavfall.    
 



Ut fra ovenstående vil kommunedirektøren tilrå at personer som lagrer gamle motorer, 
båthengere og båter m.m. på kommunens eiendom, innkreves et gebyr pr år på kr 4000,-.  
Lagring av materiell/utstyr må skje etter avtale med kommunen.  Fjernes ikke slikt 
materiell/utstyr fjernes på eiers regning. 
 
 
 
 
 
 



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/652 -44 

Arkiv: N08 

Saksbehandler:  Birger Olsen 

Dato:                 31.08.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
39/20 Utvalg for miljø, drift og utvikling 15.09.2020 

 

Status grunneiertillatelser og fremdriftsplan for videreførsel av 
snøskuterløyper etter revidert motorferdsellov med forskrift 

Henvisning til lovverk:   § 4 a motorferdselloven og § 4 a motorferdselforskriften  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunalsjef for drift og utvikling, prioriterer innhenting av resterende grunneiertillatelser, 
innenfor tildelt budsjettramme 2020.  
Det utarbeides en enkel fremdriftsplan, for gjennomføring og ferdigstilling av 
snøskuterløypenettet etter ny lokal motorferdselforskrift for Kåfjord kommune.  
Det innarbeides i kommunalt budsjett for 2021, med inntil kr. 80 000,- til kjøp av 
konsulentbistand.      
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord kommune, er i gang med revisjon av snøskuterløyenettet, etter ny revidert 
motorferdsellov og motorferdselforskrift. Fristen for å ferdigstille snøskuterløypenettet etter ny 
forskrift er 19. juni 2021.   
Totalt går det 16,9 mil aktive snøskuterløyper i Kåfjord kommune som berører ca. 600 
eiendommer (derav 26 eiendommer som dødsbo), og totalt inntil 750 grunneiere.  
Kåfjord kommune, har sendt ut til 637 hjemmelshavere og i tillegg til navngitte arvinger for 15 
eiendommer i uskifta bo. Kommunen har fått i retur underskrevne grunneieravtaler fra vel 30 % 
av tilskrevne grunneierne, som da har blitt underskrevet av ordfører og returnert med kopi 
tilbake til grunneierne.    
 
Status per 25.08.2020 (ca. tall) 
 
Grunneieravtale sent til: 
Manndalen: 319 personer 
Olderdalen: 80 personer 



Trollvik/Birtavarre/Kåfjorddalen: 234 personer 
Nordmannvik: 4 personer 
 
Mangler fortsatt underskrifter fra:  
Manndalen; 245 personer (74 personer har svart) 
Olderdalen; 52 personer (28 personer har svart) 
Birtavarre/Kåfjorddalen; 123 personer (111 personer har svart) 
Nordmannvik: 4 personer (ingen personer har svart) 
 
   
 

Vurdering: 
Grunneiertillatelser er avgjørende og kan virke som «flaskehals» for å kunne opprette offentlige 
snøskuterløyper. Lise Mari Nilsen, (ansatt på biblioteket) har arbeidet med utsendelse og mottak 
av grunneiertillatelser.  
 
Kåfjord kommune har vært leid inn betydelig konsulentbistand og kommunen har brukt egne 
ressurser (Torgeir Kuld og Lise Mari Nilsen) til arbeidet med revisjon av snøskuterløypene i 
kommunen, etter ny revidert forskrift.  
 
Kommunen, har sendt ut våren 2020 grunneiertillatelse til samtlige berørte grunneiere som har 
hjemmel til eiendom, og det er innhenta navn på arvinger på noen eiendommer i uskifta bo. Med 
å «lete» arvinger i uskifta bo uten skifteattest, kan føre til at enkelte arvinger ikke blir tilskrevet. 
 
Det er ennå ikke etterlyst svar (2 gangs utsendelse). En stor utfordring, er eiendommer som er 
registrert på avdød(-e) person(-er). Det gjenstår ennå ca. 11 eiendommer som ennå ikke er 
identifisert med arvinger. Hvis uskifta bo har oppstått for mange år siden, kan det være 
vanskelig å finne rettmessige arvinger, ofte må det i slike uoppgjorte bo, løses med 
jordskiftesak. På slike eiendommer virker det urimelig at det offentlige skal fremskaffe slik 
oversikt, også da det bør være i hjemmelshavernes interesse å stå som rettmessige eiere.  
 
Sør-Varanger kommune, har revidert sitt snøskuterløypenett, i den prosessen ble eiere i uskifta 
bo ikke tilskrevet. Til info; https://www.svk.no/ny-skuterloeypeforskrift.517681.no.html. 
 
Innhenting av grunneiertillatelse, runde to: 
Det har vært dialog med ordfører, som skal formulere skriv til andre gangs utsendelse av 
grunneiertillatelse. Ordfører kan også parallelt gå offentlig ut med informasjon om prosessen, og 
hva som gjenstår. Det bør også vurderes om skuterforeningene i kommunen kan bistå, med 
innhenting av grunneiertillatelser. 
 
Omkringliggende kommuner er også i gang med revisjon av sitt snøskuterløypenett. Prosessen 
gjennomføres med leid konsulentbistand, utenom innhenting av grunneiertillatelser.      
 
Kåfjord kommune, må snarest ta kontakt med Nordreisa kommune, for evt. flytting, og 
tilpassing av løypenettet som berører/møter Nordreisa kommune. Her kan det også bli aktuelt å 
ta kontakt med berørte grunneiere for dialog mv. og inngåelse av grunneiertillatelse.  
 
For effektiv innhenting av resterende grunneiertillatelser mv., må det settes av kommunale 
ressurser, lages en fremdriftsplan, og settes av midler for kjøp av konsulentbistand for 
ferdigstilling.   
 

https://www.svk.no/ny-skuterloeypeforskrift.517681.no.html
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