
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Utvalg for miljø, drift og utvikling 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Olderdalen 
Dato: 15.09.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Nils Olaf Larsen Leder AP 
Dagfinn Lyngstad Nestleder AP 
Bjørn-Even Salamonsen Medlem KRF 
Even Steinlien Medlem SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mikaela Reinikainen MEDL H 
Emil Johansen  UR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Inghild Blomstereng Mikaela Reinikainen AP 
 
Merknader 
Vara fra Ungdomsrådet kunne ikke møte. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Gunn Andersen Kommunalsjef 
Stine Pedersen VVA Ingeniør 
Karin Karlsen Møtesekretær 

 
Underskrifter: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
 
Nils O. Larsen  (s)  Dagfinn Lyngstad (s)  Even Steinlien (s) 
  
Bjørn-Even Salamonsen (s)   Inghild Blomstereng (s) 
 



        

Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

 
RS 7/20 

Referatsaker: 
Ny havne- og farvannslov - natur, friluftsliv og 
regulering av vannscooter/fritidsfartøy 

  
2020/13 

RS 8/20 Havnesamarbeid i Nord-Troms fase 3  2020/71 
RS 9/20 5426/7/74 Fyringsforbud  2020/202 
 
PS 32/20 

Politiske saker: 
Delegerte saker fra 03.06.20-07.09.20 

  
2019/181 

PS 33/20 Orientering fra driftsseksjonen per august 2020.  2019/4 
PS 34/20 Orienteringssak - opsjon Isbrytertjenesten  2020/342 
PS 35/20 Nomedalen vannverk  2015/1553 
PS 36/20 Finansiering - vannverksutbygging Manndalen 

vannverk 
 2019/9 

PS 37/20 Krav om fritak for gebyrplikten - Eiendommer i 
Kjerringdalen 

 2017/37 

PS 38/20 Gebyr for lagring av privat utstyr/båter etc i 
kommunens havneområder 

 2020/71 

PS 39/20 Status grunneiertillatelser videreførsel av 
snøskuterløyper etter revidert motorferdsellov 
med forskrift 

 2015/652 

PS 40/20 Trafikksikkerhetsplan 2020-2024 i Gáivuona 
suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 

 2020/32 

 
 
PS 40/20 Trafikksikkerhetsplanen ble sendt ut 14.9.20. 
 
Merknader til innkalling og saksliste; PS 40/20 ble sendt ut i går, dette er beklagelig. 
Saksliste og innkalling er godkjent. 
 
Sakene 35,36,37,38 og 40 ble behandlet først, siden de skal videre til kommunestyret som har  
frist 16.9.20. 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Møtet avsluttet kl 15.15. 
 
 
 
 



PS 32/20 Delegerte saker fra 03.06.20-07.09.20 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

Behandling: 
Ingen spørsmål til delegerte saker. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
 

PS 33/20 Orientering fra driftsseksjonen per august 2020. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

Behandling: 
Kommunalsjef Gunn Andersen orienterte om følgende; 

 Høyt sykefravær ved driftsetaten 
 Drift har hatt stor arbeidsmengde i forhold til smittevernstiltak 
 Ekstra skjønnsmidler til flomtiltak på kr 700 000, tildelt fra Fylkesmannen 
 Ekstra midler til vedlikeholdsprosjekt med kr 900.000 fra Staten, som f.eks. kommunale 

veger (grøfting bl.a. Gambuktvegen) 
 Informasjon om Riebangardi 
 Fortsatt innkjøpsstopp 
 Innstilling av B-ferga over Lyngen om sommeren 
 Rettsak med Skanska, del 1 
 Økonomi 
 2 mill.kr til bruk på grøfting langs kommunale veger, administrasjonen bes om at anbud 

sendes ut. 
 
 
 
 



Vedtak: 
 
Hovedutvalg for miljø, drift og utvikling tar kommunalsjefens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
UMDU tar saken til orientering. 
 
 

PS 34/20 Orienteringssak - opsjon Isbrytertjenesten 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

Behandling: 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 

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

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



PS 35/20 Nomedalen vannverk 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

Behandling: 
VVA ing. Stine Pedersen orienterte om saka. 
 
Nils Olaf Larsen (AP) fremmet følgende forslag; Pkt. 5 tas ut, og fremmes som egen sak til 
kommunestyret. Pkt. 4 avklares med beboerne sør for Nomedalselva. 
Kommunedirektørens innstilling pkt. 1, 2, 3 enstemmig vedtatt. 
 
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 

Vedtak: 
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 
 
 

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. 



PS 36/20 Finansiering - vannverksutbygging Manndalen vannverk 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

Behandling: 
 
Kommunedirektørens innstilling pkt.1 enstemmig vedtatt. 
 
Utvalget gjorde følgende enstemmige endring;  
Pkt. 2 tas ut, og utvalget ber administrasjonen sjekke opp hvilke krav som er satt til 
brannhydranter og levering av slokkevann. Rutiner for åpning av Tverrelva gjennomgås 
på nytt med brann Nord. 
Pkt. 3 tas ut og fremmes som egen sak for kommunestyret. 
 
 
 

Vedtak: 
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. 

 
 
 
 
 
 

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. 

 



--- slutt på innstilling – 

PS 37/20 Krav om fritak for gebyrplikten - Eiendommer i Kjerringdalen 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

Behandling: 
 
Even Steinlien (SP) fremmer utsettelsesforslag; Saka utsettes inntil jordskifteretten har vedtatt 
dom i saken, da det er uklare eiendomsforhold. Utsettelsesforslaget tas opp til avstemming. 
Utsettelsesforslaget falt med 3 stemmer mot forslaget, 2 stemmer for utsettelsesforslaget. 
 
Kommunedirektørens innstilling tas opp til avstemming. 
Innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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). 

 
 
 
 
 
 
  



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) 

--- slutt på innstilling --- 

PS 38/20 Gebyr for lagring av privat utstyr/båter etc i kommunens 
havneområder 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

Behandling: 
Utvalget endrer tidspunkt for gebyrfastsetting fra og med 2021. Informasjon sendes ut til de som 
har lagret utstyr i havnene, med frist til 1.11.20. Dersom utstyret ikke blir fjernet, pålegges 
avgift for 2020. 
Med endring for inntreden av gebyr ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tidspunkt for gebyrfastsetting fra og med 2021. Informasjon sendes ut til de som har lagret 
utstyr i havnene, med frist til 1.11.20. Dersom utstyret ikke blir fjernet, pålegges avgift for 2020. 
 

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,- og gjøres gjeldende fra 01.01.21. 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. 



 

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. 

 
 
 

PS 39/20 Status grunneiertillatelser videreførsel av snøskuterløyper etter 
revidert motorferdsellov med forskrift 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

Behandling: 
Administrasjonen sjekker ut om det er nødvendig å sende ut forespørsel til de grunneiere som 
sitter i uskiftet bo. Om nødvendig tas inn ekstra ressurs i 50 % stilling ut året 2020 for å ivareta 
dette arbeidet. Kommunestyrets vedtak fra 2016 legges til grunn for det videre arbeidet.  UMDU 
ber om at framdriftsplan legges fram på neste møtet i hovedutvalget. 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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.      
 
 

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.      
 



PS 40/20 Trafikksikkerhetsplan 2020-2024 i Gáivuona suohkan Kåfjord 
kommune Kaivuonon komuuni 

 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 15.09.2020  

 

Behandling: 
Ved en inkurie er ikke høringssvar fra KNIK/Grendelaget kommet med i oversikten over 
høringsinnspillene.  KNIK/Grendelaget foreslår sykkelsti/GS Birtavarre – Skardalen, 
sammenknytning til elveutløp, sentrum sør, sentrum nord, brygge/sjøbuene og 
Svennhaugen/sykehjemmet.  Endring vegkryss og eldre usikret bru mellom nord og sør-delen av 
Birtavarre 
 
Til pkt 4 kommunalt ansvar fremheves at dette gjelder spesielt Banol bru til Rovdasj og Banol 
Bru Apmelas. 
 
Kommunedirektørens innstilling med tillegg til pkt 4 kommunalt ansvar enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
 
Pkt. 1 Holdningsskapende tiltak 
1. Trafikkopplæring skal integreres i undervisningen på alle trinn i barnehager og på 1.-10. 
klassetrinn.  
2. Kommunen skal være pådriver for å bedre forholdene i trafikken for eldre og 

funksjonshemmede.  
3. Kommunen skal arbeide for at personlig verneutstyr brukes av alle grupper – i alle 

trafikksituasjoner gjennom for eksempel sykkelkontroll, fokus på hjelmbruk osv  
4. Kommunen skal hver høst skaffe tilveie refleks til alle kommunens folkevalgte og ansatte. 

Brikkene skal være tilgjengelig på alle kommunale arbeidsplasser  
5. Kommunen skal gjennom planperioden i ulike kanaler øke voksnes bevissthet som forbilder 

innenfor trafikksikkerhetsområdet, herunder også fokus på holdningsskapende arbeid blant 
foreldre/foresatte. 

 
  



Pkt 2 Fysiske tiltak 
Kommunalt ansvarsområde 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Kåfjord kommune skal foreta en kartlegging 

av elevenes skoleveg med særlig tanke på å 
vurdere om hvilke deler av skolevegen som 
kan betraktes som «særlig farlig». Dette også 
for å avgjøre hvilke av elevene som faktisk bør 
ha skoleskyss pga farlig skolevei. Det kan også 
vurderes om noen veier kun er farlige om 
vinteren. 
 

Oppvekst i samhandling 
med drift- og utvikling 

2 Starte opp planlegging av G/S veg fra Fossen 
og opp til Vannet (Manndalen) 

Drift- og utvikling 

3 Skardalen bygde- og kulturlag ønsker at sti 
som i dag går gjennom deler av bygda, og som 
brukes som gangveg, ønskes forlenget slik at 
den går gjennom hele bygda og fram til gamle 
E6 ved inngangen til Skardalstunellen. 

Skardalen bygde- og 
kulturlag får godkjenning av 
berørte grunneiere før videre 
tiltak planlegges av Drift- og 
utvikling 

4 Krattrydding av skoleveier/veier i løpet av 
sommeren i god tid før skolestart.  Dette 
gjelder spesielt Banol bru til Rovdasj og Banol 
Bru Apmelas. 

Drift- og utvikling 

5 Parkering for skiturister Drift- og utvikling 
6 Det er ikke tillatt for privatpersoner å sette opp 

egne skilt langs kommunal veg (herunder barn 
leker skilt).  Vegen er ikke en lekeplass for 
barn.  Ulovlige skilt som er satt opp fjernes. 

Drift- og utvikling 

7 Nedsetting av fartsgrense til 40 km/t fra bru 
Kjerringdalen og til Vadja 

Drift- og utvikling 

 
Fylkeskommunens ansvar: 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Manglende bru over Badjanajohkka fra gang- 

og sykkelsti bygges snarest. 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

2 G/S veg på fylkesveg fra Fossen til 
Bjedebakken/Øverkrysset 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

3 G/S veg på fylkesveg fra Birtavarre til 
Kåfjorddalen 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

4 Nedsetting av fartsgrense fra 
Bjedebakken/Øverkrysset til bru v/Fossen til 
30 km/t 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

5 Veglys bygges fra Øverkrysset og opp mot 
Soltun (Manndalen) 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

 
 
  



Statens vegvesens ansvar: 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Trafikksikkerhetstiltak kryssing av E6 

Olderdalen skole – Coop til biblioteket 
Statens vegvesen 

2 Bussholdeplass for skoleelever Statens vegvesen 
3 G/S veg Olderdalen - Ysteby Statens vegvesen 
4 G/S veg langs E6 v/Dalbakken Djupvik Statens vegvesen 
5 Vurdere muligheten for å samle avkjørsler, 

Djupvik 
Drift- og utvikling/Statens 
vegvesen 

7 Gangbru hektes på bru over Skardalselva Statens vegvesen 
8 Vurdere nye gatelyspunkter Statens vegvesen 
9 Syklistvarsling i Skardals- og Isfjelltunellen Statens vegvesen 
10 Beredskapsveg, som også kan brukes av 

syklister utenfor Nordnestunellen 
Statens vegvesen 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Kåfjord kommune vedtar Trafikksikkerhetsplan for perioden 2020 – 2024 slik den er framlagt 
med forslag til holdningsskapende tiltak og fysiske tiltak. 
 
Pkt. 1 Holdningsskapende tiltak 
1. Trafikkopplæring skal integreres i undervisningen på alle trinn i barnehager og på 1.-10. 

klassetrinn.  
2. Kommunen skal være pådriver for å bedre forholdene i trafikken for eldre og 

funksjonshemmede.  
3. Kommunen skal arbeide for at personlig verneutstyr brukes av alle grupper – i alle 

trafikksituasjoner gjennom for eksempel sykkelkontroll, fokus på hjelmbruk osv  
4. Kommunen skal hver høst skaffe tilveie refleks til alle kommunens folkevalgte og ansatte. 

Brikkene skal være tilgjengelig på alle kommunale arbeidsplasser  
5. Kommunen skal gjennom planperioden i ulike kanaler øke voksnes bevissthet som forbilder 

innenfor trafikksikkerhetsområdet, herunder også fokus på holdningsskapende arbeid blant 
foreldre/foresatte. 

 
 
 
 
Pkt 2 Fysiske tiltak 
Kommunalt ansvarsområde 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Kåfjord kommune skal foreta en kartlegging 

av elevenes skoleveg med særlig tanke på å 
vurdere om hvilke deler av skolevegen som 
kan betraktes som «særlig farlig». Dette også 
for å avgjøre hvilke av elevene som faktisk bør 
ha skoleskyss pga farlig skolevei. Det kan også 
vurderes om noen veier kun er farlige om 
vinteren. 
 

Oppvekst i samhandling 
med drift- og utvikling 

2 Starte opp planlegging av G/S veg fra Fossen Drift- og utvikling 



og opp til Vannet (Manndalen) 
3 Skardalen bygde- og kulturlag ønsker at sti 

som i dag går gjennom deler av bygda, og som 
brukes som gangveg, ønskes forlenget slik at 
den går gjennom hele bygda og fram til gamle 
E6 ved inngangen til Skardalstunellen. 

Skardalen bygde- og 
kulturlag får godkjenning av 
berørte grunneiere før videre 
tiltak planlegges av Drift- og 
utvikling 

4 Krattrydding av skoleveier/veier i løpet av 
sommeren i god tid før skolestart 

Drift- og utvikling 

5 Parkering for skiturister Drift- og utvikling 
6 Det er ikke tillatt for privatpersoner å sette opp 

egne skilt langs kommunal veg (herunder barn 
leker skilt).  Vegen er ikke en lekeplass for 
barn.  Ulovlige skilt som er satt opp fjernes 

Drift- og utvikling 

7 Nedsetting av fartsgrense til 40 km/t fra bru 
Kjerringdalen og til Vadja 

Drift- og utvikling 

 
 
 
 
Fylkeskommunens ansvar: 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Manglende bru over Badjanajohkka fra gang- 

og sykkelsti bygges snarest. 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

2 G/S veg på fylkesveg fra Fossen til 
Bjedebakken/Øverkrysset 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

3 G/S veg på fylkesveg fra Birtavarre til 
Kåfjorddalen 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

4 Nedsetting av fartsgrense fra 
Bjedebakken/Øverkrysset til bru v/Fossen til 
30 km/t 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

5 Veglys bygges fra Øverkrysset og opp mot 
Soltun (Manndalen) 

Troms og Finnmark 
fylkeskommune/SVV 

 
Statens vegvesens ansvar: 
Prioritering Tiltak Ansvar 
1 Trafikksikkerhetstiltak kryssing av E6 

Olderdalen skole – Coop til biblioteket 
Statens vegvesen 

2 Bussholdeplass for skoleelever Statens vegvesen 
3 G/S veg Olderdalen - Ysteby Statens vegvesen 
4 G/S veg langs E6 v/Dalbakken Djupvik Statens vegvesen 
5 Vurdere muligheten for å samle avkjørsler, 

Djupvik 
Drift- og utvikling/Statens 
vegvesen 

7 Gangbru hektes på bru over Skardalselva Statens vegvesen 
8 Vurdere nye gatelyspunkter Statens vegvesen 
9 Syklistvarsling i Skardals- og Isfjelltunellen Statens vegvesen 
10 Beredskapsveg, som også kan brukes av 

syklister utenfor Nordnestunellen 
Statens vegvesen 

 
 
 




