
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Formannskap 
Møtested: Kommunestyresal/formannskapssal, Rådhuset 
Dato: 29.10.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad Leder AP 
Britt Pedersen Nestleder AP 
Jens A. Butter Simonsen Medlem H 
Svein Oddvar Leiros Medlem SP 
Einar Eriksen Medlem KRF 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Trond Arne Hoe Kommunedirektør 
Greta Larsen Møtesekretær 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
 



         Offentlig saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 22/20 Uttalelse fra Kåfjord kommune, endring i 
fergetilbudet sambandet Lyngen-Olderdalen 

 2016/412 

RS 23/20 Saksliste og dokumenter møte Nord-Troms 
Regionråd 27. oktober 2020 

 2020/24 

RS 24/20 Opprop om lokal medbestemmelse i 
vindkraftutbygging 

 2020/372 

PS 87/20 Delegerte saker Formannskap august-oktober 
2020 

 2020/130 

PS 88/20 Finansiering av grunnundersøkelser for boligfelt 
ved Storhaugveien 

 2019/392 

PS 89/20 Klage på enkeltvedtak forurensingssak gnr. 
11/bnr. 14 Kåfjord kommune 

 2015/17 

PS 90/20 Endelig oppgjør 10971T, flytting bebyggelse 
Dalen-Soleng og 11078T, flytting bebyggelse i 
Vaggi, Kåfjord kommune - for mye utbetalt 
tilskudd 

X 2015/135 

PS 91/20 Referat 3-partsmøtet   
Starter med 3-partsmøte fra kl.09.00- ca 11.30. 
Formannskapet startet kl.12.20. 
Referatsaker ble tatt til orientering. 
 
Varaordfører Britt Pedersen tok opp i forhold til støtte for markering av OIK/IKIL/MUIL sitt 
jenter-14 lag, som ble kretsmester for 2. år på rad. 
Ordfører er inhabil, men formannskapet gir ordfører fullmakt til å bevilge støtte. 
 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad orienterte om følgende saker: 

 Skredvoll på Samuelsberg, NVE tar kostnadene for opprydding og forskjønning, trenger en plass 
å mellomlagre masser på. 

 Dobbeltrom på helsetunet. Pårørende må informeres på forhånd, de på langtidsopphold skal ha 
enerom. 

 
PS 77/20, behandlet 05.10.2020, ble tatt opp til ny behandling, pkt.7 endres til: som innvilger 
støtte, det tilføres midler fra formannskapets reserve.  
1. Kåfjord kommune ønsker å berømme prosjektets parter for langsiktig og bærekraftig tenkning, 

noe som gjennomsyrer hele prosjektet. Videre berømmes prosjektets fokus på bruk av -samt det 
å fremme - lokale ressurser og samarbeid.  

2. Kåfjord kommune støtter prosjektet Arctic wool- trust the local med omsøkt beløp, kroner 20 
000,-.  

3. Beløpet utbetales fra potten av søkbare kulturmidler til “spesielle tiltak”.  
4. Beløpet bevilges over kulturbudsjettet, budsjettpost 14718.455.385 tilskudd til lag og foreninger.  
5. Støtten utbetales etter en anmodning om utbetaling inkludert dokumentasjon på utgifter som 

inngår i prosjektet. En slik anmodning må være Kåfjord kommune i hende innen 15. desember 
2020.  

6. Søknad om støtte til å lage video fra prosjektet Arctic wool- trust the local avslås fra 
kulturavdelingen, da det allerede er bevilget et større beløp til prosjektet fra den søkbare 
kulturmiddel-potten.  



7. Saken om støtte til å lage video fra prosjektet legges frem for Formannskapet, som innvilger 
støtte, det tilføres midler fra formannskapets reserve. 
 

 
Drøftingssaker: 

- Akvakultur i Kåfjord – notat som vedlegg 
o Saksbehandler Bendik Fanghol orienterte om sak. 
o Administrasjonen får i oppgave å utrede oppdrett i Kåfjorden, helst før jul d.å. 

- Vindkraft 
o Det vil komme henvendelse fra ST1 

- Boligpolitikk 
o Drøfte tiltak 
o Viktig med boligtomter i Olderdalen også 
o Einar Eriksen Krf kom med følgende forslag: 

 Førstegangsetablerer mellom 20-35 år, gis et etableringstilskudd på kr.100.000-
200.000,- Det settes av midler i budsjettet på f.eks. kr.1.000.000,-  

 Ber om en sak fra administrasjonen på dette til neste budsjettmøte. 
Orienteringssaker: 

- Vedlikehold Guolasveien. Avtale med Troms Kraft. 
- Oppkjøp av eiendommer i forbindelse med bolig- og næringsareal 

 
Møtet ble hevet kl.13.57. 
 
 
 
 
 
  



RS 22/20 Uttalelse fra Kåfjord kommune, endring i fergetilbudet sambandet 
Lyngen-Olderdalen 

RS 23/20 Saksliste og dokumenter møte Nord-Troms Regionråd 27. oktober 
2020 

RS 24/20 Opprop om lokal medbestemmelse i vindkraftutbygging 

  



PS 87/20 Delegerte saker Formannskap august-oktober 2020 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.10.2020  

Behandling: 
Jens A. B. Simonsen H stilte spørsmål om hva er et anneks, tenker i forhold til vann og avløp og 
avgiftsbelastning? 
Kommunedirektør Trond A. Hoe: Administrasjonen sjekker det opp, og kommer tilbake med 
svar. Svar ble sendt til formannskapets medlemmer: 
 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tatt til orientering. 
 
 
 

PS 88/20 Finansiering av grunnundersøkelser for boligfelt ved Storhaugveien 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.10.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune bevilger kr. 49 000,- til grunnundersøkelser i forbindelse med et 

planlagt boligfelt i Djupvik 
2. Utgiften belastes konto 12703 631 315 som tilføres kr. 49 000,-. 
3. Formannskapets reserve konto 14900 199 000 reduseres tilsvarende. 
4. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering.  

 
 
 
 



 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune bevilger kr. 49 000,- til grunnundersøkelser i forbindelse med et 

planlagt boligfelt i Djupvik 
2. Utgiften belastes konto 12703 631 315 som tilføres kr. 49 000,-. 
3. Formannskapets reserve konto 14900 199 000 reduseres tilsvarende. 
4. Kommunedirektøren foretar budsjettregulering.  

 
 
 

PS 89/20 Klage på enkeltvedtak forurensingssak gnr. 11/bnr. 14 Kåfjord 
kommune 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.10.2020  

Behandling: 
UMDUs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune vedtar at eiendom 11/14 må etablere godkjent avløpsanlegg for gråvann 

(infiltrasjon/rensing gjennom stedegne masser eller tilsvarende) i henhold til Forskrift om 
begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften) kapittel 12, § 12-1, all den tid boligen har 
innlagt vann.  

2. Eiendommen kan benytte Bjerkelielva som resipient, i henhold til forurensingsforskriften § 12-8 
Utslipp til følsomt og normalt område etter infiltrasjon. 

3. Eiendommen må søke om utslippstillatelse, all den tid infiltrasjon til utslipp av gråvann er 
søknadspliktig ihht plan- og bygningsloven § 20-1 

4. Kåfjord kommune aksepterer løsning om forbrenningstoalett for enebolig/fritidsbolig på 
eiendommer der det er vanskeligheter med å etablere komplett infiltrasjonsanlegg. 

 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for miljø, drift og utvikling- 13.10.2020  

Behandling: 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 



Vedtak: 
 

1. Kåfjord kommune vedtar at eiendom 11/14 må etablere godkjent avløpsanlegg for gråvann 
(infiltrasjon/rensing gjennom stedegne masser eller tilsvarende) i henhold til Forskrift om 
begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften) kapittel 12, § 12-1, all den tid boligen har 
innlagt vann.  

2. Eiendommen kan benytte Bjerkelielva som resipient, i henhold til forurensingsforskriften § 12-8 
Utslipp til følsomt og normalt område etter infiltrasjon. 

3. Eiendommen må søke om utslippstillatelse, all den tid infiltrasjon til utslipp av gråvann er 
søknadspliktig ihht plan- og bygningsloven § 20-1 

4. Kåfjord kommune aksepterer løsning om forbrenningstoalett for enebolig/fritidsbolig på 
eiendommer der det er vanskeligheter med å etablere komplett infiltrasjonsanlegg. 

 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Kåfjord kommune vedtar at eiendom 11/14 må etablere godkjent avløpsanlegg for gråvann 
(infiltrasjon/rensing gjennom stedegne masser eller tilsvarende) i henhold til Forskrift om 
begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften) kapittel 12, § 12-1, all den tid boligen har 
innlagt vann.  

2. Eiendommen kan benytte Bjerkelielva som resipient, i henhold til forurensingsforskriften § 12-8 
Utslipp til følsomt og normalt område etter infiltrasjon. 

3. Eiendommen må søke om utslippstillatelse, all den tid infiltrasjon til utslipp av gråvann er 
søknadspliktig ihht plan- og bygningsloven § 20-1 

4. Kåfjord kommune aksepterer løsning om forbrenningstoalett for enebolig/fritidsbolig på 
eiendommer der det er vanskeligheter med å etablere komplett infiltrasjonsanlegg. 

 
 
 

PS 90/20 Endelig oppgjør 10971T, flytting bebyggelse Dalen-Soleng og 
11078T, flytting bebyggelse i Vaggi, Kåfjord kommune - for mye utbetalt 
tilskudd 

PS 91/20 Referat 3-partsmøtet 

 

Saksprotokoll i Formannskap- 29.10.2020  

Behandling: 
Tilstede: 
Formannskapsmedlemmene, utvalgsleder Nils O. Larsen,  
Kommunedirektør Trond A. Hoe, økonomisjef Håkon Jørgensen, kommunalsjef drift og 
utvikling Gunn Andersen, kommunalsjef omsorg Trond Skotvold, kommunalsjef oppvekst 
Kristin V. Johansen,  



HTV legeforeningen Anita M. Pedersen , HTV utdanningsforbundet Rolf Pedersen, HTV 
Skolenes landsforbund Ane-Alis V. Johansen, HTV Delta Birger Olsen, HTV Norsk 
sykepleierforbund Anna-Iren Berg-Løvli, John Johansen, HVO Eva Asbjørnsen. 
Forfall: Utvalgsleder Lisa K. Mo, HTV Fagforbundet Guro M. Jakobsen, HTV 
Akademikerne Kåre Pedersen, HTV Fellesorganisasjon Silje Wahlmann. 
 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad redegjorde for budsjettprosessen. 
Økonomisjef Håkon Jørgensen redegjorde og orienterte om budsjett. 
Kommunalsjef helse Trond Skotvold redegjorde for helse sin klikkliste. 
 
Anna-Iren Berg-Løvli HTV NSF stilte spørsmål om reduksjon i stilling i hjemmetjenesten? Det 
skal være færre på sykehjem, da vil det bli mer belastning i hjemmetjenesten. 
Anita M. Pedersen HTV legeforeningen lurte i forhold til helsestasjon og reduksjon, livsstils 
sentral har ikke kommunen, det vil bli reduksjon i tjenester. 
Rolf Pedersen HTV Utdanningsforbundet, noen områder kommunene kan øke inntektene? 
Viktig med ledelse, må ikke undervurdere ledelse innenfor omsorg. 
John Johansen HTV NITO, kommunen skal skjære ned på kostnader, men er lite å hente inn av 
inntekter, se på havbruksfond og oppdrett, tvungen påkobling vannavgift, scooterløyper bl.a. bør 
være selvkost m.m. 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 


