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Innkalling ingen merknader.
Jens Aleksander Butter (H) ønsker å stille spørsmål om vegen til Adam Brown. Avd.ing. John
Johansen tiltrer møtet for å svare på spørsmålet.
Avd.ing John Johansen orienterer om at Statens vegvesen har gitt tillatelse med betingelser i
forhold til høyde på stigning på vegen. Jordskifteretten har gitt medhold i at Brown har vegrett.
Johansen har vært i kontakt med SVV, for å etterspørre mulige løsninger.
Et annet forhold er at det er nokså bratt ned til elv, så må grunnforhold vurderes, samt at
hovedvannledninga går forbi området. Aller først må SVV avklare hvor bratt de tillater at
avkjøring og veg kan være, i dag er det en stigning på 1:8. SVV har satt vilkår, kommunen har
ikke mulighet å overprøve SVV. Kommunen må ha en plan, også fra entreprenør for å unngå
utglidning mot elv, problemer med hovedvannledning. SVV har gitt tillatelse, men med vilkår,
entreprenør har også vært i kontakt med SVV om det kan gis dispensasjon for brattere stigning.
Saksliste enstemmig godkjent.
Ref.saker enstemmig vedtatt.
Møtet avsluttet kl 09.50

RS 2/20 Innvilga søknad om tilskudd til skogsvegbygging - Aitegalluveien Kåfjord kommune.
PS 35/20 Delegerte saker Formannskap næring - august-september 2020

Saksprotokoll i Formannskap - Næringssaker- 05.10.2020
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Delegerte vedtak tas til orientering.

Kommunedirektørens innstilling:
Delegerte vedtak tas til orientering.

PS 36/20 Innretning - Ekstraordinære midler Kommunalt næringsfond

Saksprotokoll i Formannskap - Næringssaker- 05.10.2020
Behandling:
Næringskonsulent Jens Kr. Nilsen redegjør for saken.
Spørsmål fra Einar Eriksen (Krf), gjelder pkt 3 også for nyetableringer? Næringskonsulent Jens
Kr. Nilsen svarer at dette også gjelder støtte til nye og eksisterende bedringer.
Formannskapet gjorde følgende enstemmige endringsforslag nytt pkt 3., ... nye og eksisterende
bedrifter.
Kommunedirektørens innstilling pkt 1., 2 og 4 enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Det settes av 400.000 til inndekning av de utbetalingene som allerede har blitt utbetalt og
innvilget til corona-relatert bedriftsutvikling og til Visit Lyngenfjords ekstraordinære
innsats for reiselivet under corona-perioden.

2. Det settes av kr. 600.000 til utviklingsprosjekter for å skape nye arbeidsplasser i Kåfjord.
Prosjektene eies av Kåfjord kommune og prosjektledelse kan leies inn.
3. Det settes av kr. 700.000 i støtte til bedrifter som har gode planer for nye og eksisterende
bedrifter som har gode planer for bedriftsutvikling med økt arbeidsplasser som måltall
for innsats.
4. Støtten til bedriftene legges ut som søkbare midler gjennom regionalforvaltning.no med
en egen søkeordning. Saksbehandling gjennomføres som for øvrige næringsfondsmidler
og bygger på de eksiterende retningslinjene. Saksbehandlerne gis mulighet til å bruke
skjønn for å bedømme om støtten kan innvilges som en del av tiltak for å motvirke
corona-effekten på arbeidsmarkedet.

Kommunedirektørens innstilling:
5. Det settes av 400.000 til inndekning av de utbetalingene som allerede har blitt utbetalt og
innvilget til corona-relatert bedriftsutvikling og til Visit Lyngenfjords ekstraordinære
innsats for reiselivet under corona-perioden.
6. Det settes av kr. 600.000 til utviklingsprosjekter for å skape muligheter for nye
arbeidsplasser i Kåfjord. Prosjektene eies av Kåfjord kommune og prosjektledelse kan
leies inn.
7. Det settes av kr. 700.000 i støtte til bedrifter som har gode planer for bedriftsutvikling
med økt antall arbeidsplasser som måltall for innsats.
8. Støtten til bedriftene legges ut som søkbare midler gjennom regionalforvaltning.no med
en egen søkeordning. Saksbehandling gjennomføres som for øvrige næringsfondsmidler
og bygger på de eksiterende retningslinjene. Saksbehandlerne gis mulighet til å bruke
skjønn for å bedømme om støtten kan innvilges som en del av tiltak for å motvirke
corona-effekten på arbeidsmarkedet.

PS 37/20 Bevilgning av føringstilskudd for Manndalen fiskemottak 2020 og
2021

Saksprotokoll i Formannskap - Næringssaker- 05.10.2020
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kåfjord kommune støtter ordningen med føringstilskudd for årene 2020 og 2021 med inntil kr.
100.000,- pr år. Dette for å sikre gode leveringsforhold for lokale fiskere og drift av
mottaksstasjonene i Nord-Troms.
2. Føringstilskuddet fra Kåfjord kommune skal kun gå til å dekke kjøp av fisk fra fartøy registrert i
Kåfjord og beregnes pr. kilo landet fisk.
3. De forutsettes at Troms og Finnmark fylkeskommune bidrar med samme beløp som Kåfjord
kommune og at avtalen mellom mottaksstasjonen i Manndalen og fiskekjøper opprettholdes.

4. Tilskuddet dekkes fra konto 14770.416.325 etter anmodning fra Troms og Finnmark
fylkeskommune. Ordningen administreres av Norges Råfisklag.
5. Det avholdes minimum et årlig evalueringsmøte med berørte parter.

Kommunedirektørens innstilling:
6. Kåfjord kommune støtter ordningen med føringstilskudd for årene 2020 og 2021 med inntil kr.
100.000,- pr år. Dette for å sikre gode leveringsforhold for lokale fiskere og drift av
mottaksstasjonene i Nord-Troms.
7. Føringstilskuddet fra Kåfjord kommune skal kun gå til å dekke kjøp av fisk fra fartøy registrert i
Kåfjord og beregnes pr. kilo landet fisk.
8. De forutsettes at Troms og Finnmark fylkeskommune bidrar med samme beløp som Kåfjord
kommune og at avtalen mellom mottaksstasjonen i Manndalen og fiskekjøper opprettholdes.
9. Tilskuddet dekkes fra konto 14770.416.325 etter anmodning fra Troms og Finnmark
fylkeskommune. Ordningen administreres av Norges Råfisklag.
10. Det avholdes minimum et årlig evalueringsmøte med berørte parter.

PS 38/20 Svar - Søknad - Driftstilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk

Saksprotokoll i Formannskap - Næringssaker- 05.10.2020
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kåfjord kommune innvilger Djupvik Nordmannvik S-Lag, Djupvik, 9146 Olderdalen
næringstilskudd tilsvarende det Troms fylkeskommune innvilger for butikken. Tilskuddet
gis på bakgrunn av «Retningslinjer for tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i
utkantstrøk i Troms».
2. Tilskuddet gis under forutsetning at Troms Fylkeskommune innvilger tilsvarende beløp, jf.
retningslinjene for ordningen.
3. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som
bagatellmessig støtte.

Kommunedirektørens innstilling:
4. Kåfjord kommune innvilger Djupvik Nordmannvik S-Lag, Djupvik, 9146 Olderdalen
næringstilskudd tilsvarende det Troms fylkeskommune innvilger for butikken. Tilskuddet
gis på bakgrunn av «Retningslinjer for tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i
utkantstrøk i Troms».
5. Tilskuddet gis under forutsetning at Troms Fylkeskommune innvilger tilsvarende beløp, jf.
retningslinjene for ordningen.
6. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som
bagatellmessig støtte.

PS 39/20 Svar - Søknad om kjøp av næringseiendom og rentefritt lån

Saksprotokoll i Formannskap - Næringssaker- 05.10.2020
Behandling:
Jens Aleksander Butter bes om at hans habilitet vurderes. Formannskapet tar opp Jens
Aleksander Butter habilitet. Jens Aleksander anses som inhabil etter § 6 og fratrer møtet.
Næringskonsulent Jens Kr. Nilsen redegjør for saka. Saksbehandlinga i forhold til om bedriften
får «koronamidler» eller ikke, er ikke p.t. ikke avsluttet.
Einar Eriksen (Krf) tar opp finanstilsynets krav om frarådningsplikt som pålegges kommunen i
saksbehandling.
Formannskapet gjorde følgende forslag til innstilling; Saka utsettes inntil Kåfjord kommune
med administrasjonen og politisk ledelse går i dialog med Artic Lyngen sjøcamp for å se på nye
muligheter for å utvikle bedriften, med mål om å beholde og etablere nye arbeidsplasser.

Vedtak:
Saka utsettes inntil Kåfjord kommune med administrasjonen og politisk ledelse går i dialog med
Artic Lyngen sjøcamp for å se på nye muligheter for å utvikle bedriften, med mål om å beholde
og etablere nye arbeidsplasser.

Kommunedirektørens innstilling:
Søknad om kjøp av næringsareal og rentefritt lån avslås.

PS 40/20 Søknad om bygging av traktorveg på gnr/bnr 30/81 i Kåfjord
kommune.

Saksprotokoll i Formannskap - Næringssaker- 05.10.2020
Behandling:
Jens Aleksander Butter tiltrer møtet.
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldsloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging
og godkjenning av landbruksveier, gir Kåfjord kommune Nils Olaf Larsen tillatelse til å bygge
250 meter traktorvei, veiklasse 8 på gnr/bnr 30/81 i Kåfjord kommune.
Vegene skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013
(sist revidert august 2016).
Vegbredden skal være minimum 2,5 m. Vegen må tilpasses det aktuelle transportutstyr, men
må ikke bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere enn 2 meter (målt på ytterkant
fylling) økes bredden med minimum 0,5 m.
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel.

Kommunedirektørens innstilling:
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldsloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging
og godkjenning av landbruksveier, gir Kåfjord kommune Nils Olaf Larsen tillatelse til å bygge
250 meter traktorvei, veiklasse 8 på gnr/bnr 30/81 i Kåfjord kommune.
Vegene skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013
(sist revidert august 2016).
Vegbredden skal være minimum 2,5 m. Vegen må tilpasses det aktuelle transportutstyr, men
må ikke bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere enn 2 meter (målt på ytterkant
fylling) økes bredden med minimum 0,5 m.
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel.
Vilkår:
1.
Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget og
Troms Fylkeskommune.

2.
Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi
melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring vil
godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette. Vegen skal
kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt.
3.
Melding om hogst for salg skal sendes kommunen senest tre uker før hogsten settes i
gang. Vedlagt skjema skal brukes ved innmelding. Alt virke for salg skal meldes inn i
virkesdatabasen, jamfør tømmerforordninga. Tømmerforordninga gjelder skogeier som selger
eget tømmer, hogd i egen skog og entreprenører som kjøper stående skog som skal hogges.

PS 41/20 Søknad om deling av eiendommen gnr. 22 bnr. 14

Saksprotokoll i Formannskap - Næringssaker- 05.10.2020
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av Jordlovens § 12 tillates deling av eiendommen gnr. 22 bnr. 14. Det fradeles et
areal på 16 dekar som tilleggsareal til eiendommen gnr. 20 bnr. 10 og et areal på 80 dekar som
tilleggsareal til eiendommen gnr. 22 bnr. 7. Det drives aktivt jordbruk på de to eiendommene
som får tilført arealet.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling innebærer at arealet erverves av aktive
næringsutøvere og dermed vil være med å sikre driftsgrunnlaget for deres gårdsdrift. Omsøkte
fradeling er dermed i tråd med formålsparagrafen i Jordloven.

Kommunedirektørens innstilling:
I medhold av Jordlovens § 12 tillates deling av eiendommen gnr. 22 bnr. 14. Det fradeles et
areal på 16 dekar som tilleggsareal til eiendommen gnr. 20 bnr. 10 og et areal på 80 dekar som
tilleggsareal til eiendommen gnr. 22 bnr. 7. Det drives aktivt jordbruk på de to eiendommene
som får tilført arealet.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling innebærer at arealet erverves av aktive
næringsutøvere og dermed vil være med å sikre driftsgrunnlaget for deres gårdsdrift. Omsøkte
fradeling er dermed i tråd med formålsparagrafen i Jordloven.

