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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/79 -1 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Klara Steinnes 

 Dato:                 05.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Storfjord formannskap 13.02.2019 

 

Referatsaker formannskap 13. februar 

 
Vedlegg 
1 Vedtakslogg 2. halvår 2018 
 
Referatsaker 
1. Fra skatteoppkreveren - periodisk oppgjør november 2018, desember 2018 og januar 2019 
2. Fra skatteoppkreveren - årsrapport for 2018 
3. Fra Nordfjeldske Kontroll - rapport iht tobakkssalgsregisteret 
4. Fra Storfjord kommune - utbetaling av tilskudd til politiske partier/grupper 2019 
5. Vedtakslogg 2. halvår 2018 (se vedlegg) 
 
 
Orienteringssaker 
1. Transportutredning Nord-Troms 
2. Reguleringsplan Skibotn kai 

o Om møte med Lásságámmi 
o Størrelsen på planområdet? 

3. Turen til Mounio og Hætta. 
4. Avfallsservice, opprydding. 
 
 
Drøftingssaker 
1. Aksjer i Troms Kraft og sammenslåing av Troms og Finnmark. 
 

Rådmannens innstilling 
 
Sakene ble referert/tatt til orientering 
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Formannskapet       
Utvalgs- 
saksnr 

  Sakstittel    Saksbehandler                             Vedtak   Iverksettingsrapport 

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – formannskapet                                                                  1   

52/18 Saksbehandlingsprosesser ved 
søknader om nyetableringer 
innen bolig og næring 

Trond Roger 
Larsen 

1. Formannskapet vedtar følgende skisse for 
saksbehandlingsprosedyrer i kommunen: 

 

 
2. Saksbehandlerprosedyrene skal være retningsgivende ved 

både skriftlig og muntlig veiledning for kommunal 
saksbehandling, særlig ved søknader og henvendelser til 
kommunen om nyetableringer innen næring og bolig, og 
skal gjelde fra straks.  

 

Prosedyrene er gjennomgått i 
rådmannens ledergruppe. 
Det er etablert et 
utviklingsteam bestående av 
næringsrådgiver, driftssjef og 
rådmann.  Ordfører tiltrer 
utvalget ved behov, og har 
møtt alle ganger hittil. 
Utviklingsteamet har hatt flere 
møter der enkeltsaker er 
drøftet. 
Erfaringene viser at «rød 
løper»-filosofien er i godt 
fokus på disse møtene. 
 
Rådmannen er fornøyd så 
langt med at teamet benyttes 
aktivt der det ligger an til 
avslag på søknader. 
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Formannskapet       
Utvalgs- 
saksnr 

  Sakstittel    Saksbehandler                             Vedtak   Iverksettingsrapport 

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – formannskapet                                                                  2   

3. Rådmannen avgjør ordførerens tilstedeværelse i 
enkeltsaker.  

53/18 Båndtvang for hunder i Storfjord 
kommune 

Hilde Johnsen Rådmannen utarbeider forslag til ny forskrift.  
Saken behandles av plan- og driftsstyret, før forslaget sendes 
ut på høring.  

Rådgiver for jord, skog, fiske 
og utmark arbeider med 
forslaget. Det vil bli lagt frem 
for plan- og driftsstyret i møte 
15.mars. 

57/18 Plansamarbeid i Nord-Troms Trond Arne 
Hoe 

Storfjord formannskap stiller seg positive til å vurdere 
gjenopptaking av et forpliktende plansamarbeid i Nord-
Troms. 
 
Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle 
Nord-Tromskommunene, som utreder innhold og 
organisering av et fremtidig plansamarbeid/plankontor.  
  
Det tas utgangspunkt i evalueringsrapporten av Nord-Troms 
Plankontor, erfaringer, rapporter om organisering av 
plansamarbeid m.m. 

Rådmannsutvalget har hatt 
saken opp i siste møte. Ser at 
Storfjord ikke var nevnt her, 
men FSK har tidligere vært 
positive til et slikt kontor.  
 
Alle kommuner unntatt 
Kåfjord var positiv og så 
behovet. Saken skal nå videre 
til regionrådet og det vil her 
bli drøftet videre progresjon i 
saken. 

60/18 Vestersiasenteret - videre drift Trond Arne 
Hoe 

1. Formannskapet går inn for at Vestersiasenteret skal være 
et fremtidig kombinasjonsbygg med mulighet for 
samfunnsfunksjoner, utleie, næringslokaler, til bruk for 
lag og foreninger, men også til Storfjord kommune etter 
nærmere behov. 

2. Det nedsettes et styre som drifter bygget i det daglige og 
som består av 5 medlemmer – hvor 4 kommer fra 
bygdeutvalget, og/eller lag/foreninger i området.  Fra 
kommunen velges en administrativ representant – plan- 
og driftssjef Trond Arne Hoe.  

3. Styret får i oppgave å fremme forslag til samdrift.  
Fordeling av oppgaver, ansvar – herunder økonomisk 
ansvar – for de tre ulike funksjonene – samfunnsdel, 

Det er valgt et styre for 
Vestersiasenteret. Leder ble 
Ninni Simonsen, sekretær 
Anne Dalheim og medlemmer 
Eva Kristiansen og Bente 
Heiskel. Trond Arne Hoe 
sitter som kommunens 
representant inn til videre. 
Det er laget forslag til 
vedtekter og en ser på flere 
forhold her for å få til en 
gunstig samdrift og drift ellers 
av bygget. 
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Formannskapet       
Utvalgs- 
saksnr 

  Sakstittel    Saksbehandler                             Vedtak   Iverksettingsrapport 

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – formannskapet                                                                  3   

næringsdel og lokaler for lag og foreninger. 
4. Omforent driftsavtale danner grunnlaget for kommunal 

bevilgning til den faste driften av bygningsmassen. 
5. Formannskapet ser for seg en ikke ubetydelig innsats fra 

bygda for å opprettholde drifta av Vestersiasenteret i 
framtida. 

 
61/18 Havnesamarbeid i Nord-Troms Hilde 

Johnsen/Trond 
Arne Hoe 

Storfjord kommune deltar i videre samarbeid i Havneprosjekt 
Nord-Troms – «mer gods på sjø i Nord-Troms».   
 

Undertegnede TAH har deltatt 
i ett møte her. Ordfører sitter 
vel med mest info. Fra 
prosjektet er det laget en 
rapport som da skal følges opp 
videre. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/17 -9 

Arkiv: 59/3 

Saksbehandler:  Steinar Engstad 

 Dato:                 04.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Storfjord formannskap 13.02.2019 

 

Kjøp av grunneiendom til vanninntak Indre Storfjord vannverk. 

 
Vedlegg 
1 Kjøpekontrakt 
 
 

Saksopplysninger 
Ved utbyggingen av Vestre Storfjord vannverk ble det opprettet tinglyst festekontrakt 59/3/2 for 
inntaksdammen i Tverrdal i 1975. Festekontrakten omfattet et areal på 4000 m2 og hadde 
festetid 40 år. Festetiden 
utløp i 2015.  Storfjord 
kommune har ved 
forhandlinger med grunneier 
Jeanette Nyland Nilsen blitt 
enige om at kommunen kan 
få kjøpe eiendom på ca 4000 
m2 til vanninntaket for en 
pris kr 15,- pr kvadratmeter. 
Det er opprettet forslag til 
kjøpekontrakt for tomta.  

Vurdering 
Kommunen må ha nødvendig 
eiendom ved vanninntaket i 
Tverrdalen. Tomta må 
omfatte arealer til 
inntaksdam med tilhørende 
bygg og anlegg. I tillegg til 
dette må kommunen ha 
tinglyst veirett over 
eiendommen 59/3 fra 
Tverrdalsveien til 
vanninntaket.  

7



 

Rådmannens innstilling 
Storfjord kommune kjøper ny grunneiendom på ca 4000 m2 av eiendommen 59/3 ved 
vanninntaket til Indre Storfjord vannverk. Kjøpekontrakten godkjennes. Eiendomskjøpet 
finansieres over prosjekt nr 1016. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/675 -3 

Arkiv: L83 

Saksbehandler:  Trond-Arne Hoe 

 Dato:                 04.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Storfjord formannskap 13.02.2019 

 

Søknad om næringsareal - Hatteng industriområde (1) 

Vedlegg 
1 Søknad fra DIJ om industriareal Hatteng 
2 Kart 
 
Saksopplysninger 
Jensen maskin & transport, ved Dan Ivar Jensen (DIJ) ønsker å kjøpe tomt på Hatteng 
Industriområde. Tomta som er inntegnet i søknaden. Ligger nederst mot E6/8, og er på ca 8 mål. 
Det er planlagt satt opp en lagerhall og sendere et verkstedbygg. Det er også opplyst om i 
søknaden at det er mulighet for salg drivstoff, dvs. en bensinstasjon eller drivstoffpumper i 
området på sikt. 
 
På Hatteng har kommunen problemer med å sikre vannleveranse til alle husstander slik 
situasjonen er i dag. Det er et problem at dersom man «tapper» vann (fra hydranter) på et av de 
lavereliggende områdene (Oldersletta – Hatteng industriområde) blir Brenna boligfelt delvis 
tørrlagt. Kommunen har på bakgrunn av dette ikke tillatt A. Pedersen & Sønn AS å ha 
tappepunkt for fylling på maskiner på deres arealer. 
 
Det ansees imidlertid at den virksomheten som DIJ vil utøve her ikke er av en slik art at det er 
behov for store vannmengder. En slik tilknytning kan derfor godkjennes uten at konsekvensene 
for resterende abonnenter skal bli merkbare. Storfjord kommune jobber da også med å få 
utbedret problemet gjennom et pågående prosjektering av nytt VA-nett for Hatteng og  Brenna. 
 
Kommunen må legge vannledning frem til tilknytningspunkt ved tomtegrense. Kostnadene med 
dette burde dekkes av tomtesalg. Estimert pris: 1500 kr/m gir 1500kr/m x 200 = kr 300 000,00  
For at tomta skal få adkomst må kommunen videreføre eksisterende veg på industriområdet 
frem til tenkte tomt. Det går i dag en veg som nok må oppgraderes noe mht. toppdekke og 
eventuell fremtidig asfaltering. Kostnadsdekning må tenkes ved tomtesalg i feltet, eventuelt ved 
andre bevilgninger. Estimerte kostnader ved utbygging. Estimert 1500 kr/m. Gir 1500 kr/m x 
200 = 300 000,00. Dette er uten moms. 
 
Da reguleringsplanen ikke har tatt høyde for infrastruktur eller tomteinndeling, 
vil det være vanskelig å anslå hvor mange løpemeter infrastruktur som vil være nødvendig i 
feltet. Et lavt anslag vil være 450 m for å nå alle tenkte tomter, dette gir en totalpris på 
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infrastruktur på omlag 450m x 6500 = kr 2 925 000.00 Fordeles dette på gjenstående ledige 
arealer: 2 925 000 / 110 000m2 = ca. 26 kr/m2. I dette regnestykket er det ikke tatt med kostnad 
for ny vann og avløp fra tenkte utvidelse av Oldersletta boligfelt, men en minimumsløsning 
innad i industriområdet. 
 
Utforming av tomta 
I søknaden er det fremmet forslag/ønske til hvordan tomta skal utformes. Ved utforming av 
tomta må ta hensyn til tenkte vann og avløpsrør. Man må også tenke på videre fradelinger på 
industriområdet. Utformingen av tomta må ikke medføre at tilstøtende arealer blir ugunstig med 
tanke på etablering av andre bedrifter. I forslagene vedlagt har man prøvd å ivareta forholdene 
nevnt over, og samtidig gjøre tomta i henhold til ønskene i søknaden. 
 
Plassering av tomta 
Det er et ønske at tomta er rettet mot E6/E8 av naturlige årsaker da det er muligheter for 
drivstoff salg på sikt. Ut fra tanken om lagerhall og verkstedhall er det ikke naturlig med en slik 
prioritert tomt med profileringsmuligheter.  
 
 
Tomtepris: 
Det er i et møte 16.05.2017 med en annen aktør avtalt en pris på kr. 15,50 pr m2 og kr. 40 000 
pr tomt i engangs kostnader. Dette er priser hentet fra 2012. Konsumprisjustert er disse prisene i 
2018 på kr. 46 000 og kr. 18 pr. m2. 
 
Administrasjonen vil foreslå en pris på 40 kr/m2. Dette for å dekke kostnader med utbygging, 
men også tidligere kostnader med regulering, og fremtidig forventede kostnader for etablering 
av nytt VA-anlegg i området. Fastbeløpet opprettholdes på kr. 46 000.  
Tilknytningsavgift og andre kommunale gebyrer dekkes ikke av tomteprisen. 
 
 
Rådmannens innstilling 
Søknad om tildeling av tomt på industriområde fra Jensen maskin & transport v/Dan-Ivar Jensen 
innvilges med følgende underpunkter: 
1. Endelig størrelse og utforming av tomt fastsettes av Rådmannen. 
2. Plassering av tomta legges til . . . . . . .  
3. Tilsagn om tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato. Vedtaket opphører hvis det ikke er igangsatt    
    bygging før den tid. 
3. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann- og avløpsnett når dette anlegges i 
    industriområdet. 
4. Pris for tomta settes til kr. . . . . . pr.m2 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/33 -2 

Arkiv: L83 

Saksbehandler:  Trond-Arne Hoe 

 Dato:                 04.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Storfjord formannskap 13.02.2019 

 

Søknad om næringsareal - Hatteng industriområde (2) 

 
Saksopplysninger 
Bygginor AS og Baks AS ønsker å i første omgang leie en tomt på Hatteng Industriområde. 
Tomta som er inntegnet i søknaden. Ligger nederst mot E6/8, og er på ca 10 mål. Det er planlagt 
satt opp et kontorbygg og på sikt et lager/verkstedbygg.  
  
På Hatteng har kommunen problemer med å sikre vannleveranse til alle husstander slik 
situasjonen er i dag. Det er et problem at dersom man «tapper» vann (fra hydranter) på et av de 
lavereliggende områdene (Oldersletta – Hatteng industriområde) blir Brenna boligfelt delvis 
tørrlagt. Kommunen har på bakgrunn av dette ikke tillatt A. Pedersen & Sønn AS å ha 
tappepunkt for fylling på maskiner på deres arealer. 
 
Det ansees imidlertid at den virksomheten som søkerne vil utøve her ikke er av en slik art at det 
er behov for store vannmengder. En slik tilknytning kan derfor godkjennes uten at 
konsekvensene for resterende abonnenter skal bli merkbare. Storfjord kommune jobber da også 
med å få utbedret problemet gjennom et pågående prosjektering av nytt VA-nett for Hatteng og  
Brenna. 
 
Kommunen må legge vannledning frem til tilknytningspunkt ved tomtegrense. Kostnadene med 
dette burde dekkes av tomtesalg. Estimert pris: 1500 kr/m gir 1500kr/m x 200 = kr 300 000,00  
For at tomta skal få adkomst må kommunen videreføre eksisterende veg på industriområdet 
frem til tenkte tomt. Det går i dag en veg som nok må oppgraderes noe mht. toppdekke og 
eventuell fremtidig asfaltering. Kostnadsdekning må tenkes ved tomtesalg i feltet, eventuelt ved 
andre bevilgninger. Estimerte kostnader ved utbygging. Estimert 1500 kr/m. Gir 1500 kr/m x 
200 = 300 000,00. Dette er uten moms. 
 
Da reguleringsplanen ikke har tatt høyde for infrastruktur eller tomteinndeling, 
vil det være vanskelig å anslå hvor mange løpemeter infrastruktur som vil være nødvendig i 
feltet. Et lavt anslag vil være 450 m for å nå alle tenkte tomter, dette gir en totalpris på 
infrastruktur på omlag 450m x 6500 = kr 2 925 000.00 Fordeles dette på gjenstående ledige 
arealer: 2 925 000 / 110 000m2 = ca. 26 kr/m2. I dette regnestykket er det ikke tatt med kostnad 
for ny vann og avløp fra tenkte utvidelse av Oldersletta boligfelt, men en minimumsløsning 
innad i industriområdet. 
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Utforming av tomta 
I søknaden er det fremmet forslag/ønske til hvordan tomta skal utformes. Ved utforming av 
tomta må ta hensyn til tenkte vann og avløpsrør. Man må også tenke på videre fradelinger på 
industriområdet. Utformingen av tomta må ikke medføre at tilstøtende arealer blir ugunstig med 
tanke på etablering av andre bedrifter. I forslagene vedlagt har man prøvd å ivareta forholdene 
nevnt over, og samtidig gjøre tomta i henhold til ønskene i søknaden. 
 
Plassering av tomta 
Det er et ønske fra søkere at tomta er rettet mot E6/E8. Dette da det er et ønske om profilering 
av kontorlandskapet. Ut fra tanken om lagerhall og event. et verkstedhall er det ikke naturlig 
med en slik prioritert tomt med profileringsmuligheter.  
 
 
Tomtepris: 
Det er i et møte 16.05.2017 med en annen aktør avtalt en pris på kr. 15,50 pr m2 og kr. 40 000 
pr tomt i engangs kostnader. Dette er priser hentet fra 2012. Konsumprisjustert er disse prisene i 
2018 på kr. 46 000 og kr. 18 pr. m2. 
 
Administrasjonen vil foreslå en salgspris på 40 kr/m2. Dette for å dekke kostnader med 
utbygging, men også tidligere kostnader med regulering, og fremtidig forventede kostnader for 
etablering av nytt VA-anlegg i området. Fastbeløpet opprettholdes på kr. 46 000.  
Tilknytningsavgift og andre kommunale gebyrer dekkes ikke av tomteprisen. 
 
Leiepris her vil da bli:  10000 x 40 =  400 000 
          +                            46 000 
          =     446 000 
 
Leiekostnader pr. år:   kr. 446 000 x 0,06 (6 %) = kr. 26 760 (kr. 2,68 pr. m2)   
 
 
Rådmannens innstilling 
Søknad om leie av tomt på industriområde fra Bygginor AS og Baks AS innvilges med følgende 
underpunkter: 
1. Endelig størrelse og utforming av tomt fastsettes av Rådmannen. 
2. Plassering av tomta legges til . . . . . . .  
3. Tilsagn om leie av tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato. Vedtaket opphører hvis det ikke er   
    igangsatt bygging før den tid. 
3. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann- og avløpsnett når dette anlegges i 
    industriområdet. 
4. Pris for leie av tomta settes til kr. . . . . . pr.m2 pr. år 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/24 -3 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 24.01.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Storfjord formannskap 13.02.2019 

 

Søknad stedsutvikling/bolyst - Vestersida Bygedutvalg 

Henvisning: 
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond 
 

Vedlegg 

1 Soknad-2019-0003 

 

Saksopplysninger 
Vestersida Bygdeutvalg søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 17 500 til innkjøp og 
utsetting av 4 bord med faste benker på utvalgte plasser i området. Totale kostnader er kr 
25 000. Kr 5000 dekkes med egenkapital fra bygdeutvalget og kr 2500 gjennom eget arbeid.  
 
Saksbehandler har etterspurt nøyaktig plassering av bordene og bygdeutvalget opplyser at 
følgende plassering er planlagt/ønsket:  

 Kaia i Bukta (Rasteby) 
 Elvevoll v/ utgangen til turløypa ved Vestersiasenteret 
 Nede på Råaneset 
 Grustak v Kileng, på oversida av vegen 
 Kjærlighetsskogen, i fjæra nedenfor snuplass / Akkenes/-Kileng 

 
Søker opplyser også at tiltaket er del av årsplan som bygdeutvalget holder på med å utarbeide.  
 

Vurdering 
Det er veldig positivt at bygdeutvalgene tar initiativ til trivsels- og forskjønningstiltak. I henhold 
til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond III) Stedsutvikling, kan midler tildeles til 
blant annet bolyst og trivselstiltak, samlings- og møtesteder mv. Det kan gis inntil 25% av 
godkjente kostnader.  
 

20



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skibotn Bygdeutvalg søkte våren 2018 om midler til tilsvarende tiltak – sak 25/18. I denne 
saken var direkte kostnader innkjøp benker, blomster og blomsterampler kr 65 000, og eget 
arbeid estimert til kr 180 000. Søknadssum var kr 55 000 og det ble innvilget kr 15 000.  
 
For likebehandling av Bygdeutvalg anbefales det at inneværende søknad tildeles samme beløp 
som Skibotn Bygdeutvalg, kr 15 000.  
 
Rådmannen har et ønske om etablering av et eget bolyst-fond. Bolyst og stedsutvikling er per i 
dag ivaretatt innenfor vedtektene i næringsfondet. Søknader fra to bygdeutvalg på trivsels- og 
forskjønningsmidler aktualiserer allikevel at det er hensiktsmessig å vurdere en fast ordning for 
alle. Saksbehandler vil ta kontakt med alle bygdeutvalg for orientering om saken. For 
inneværende år kan øvrige bygdeutvalg fremme tilsvarende søknader. En eventuell «fast post» 
for bolysttiltak kanalisert via Bygdeutvalgene ønsker administrasjonen å komme tilbake til. Vi 
står blant annet foran en medvirkningsprosess i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel, 
og en forsinket men snarlig oppstart av prosjekt Bærekraftig Besøksforvaltning. Her vil 
samarbeid med lokalsamfunnene via bygdeutvalg være ett av flere viktige tiltak.   
 
  
 

Rådmannens innstilling 
 
Vestersida Bygdeutvalg innvilges kr 15 000 i støtte til trivsels- og forskjønningstiltak fra 
Storfjord kommunes næringsfond.  
 
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene og 
returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.  
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Bygdeutvikling og forskjønning, Vestersia

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Vestersida bygdeutvalg
Kontaktperson:

Anne dalheim
Adresse:

Stalloveien 5
Postnr.:

9046
Poststed:

OTEREN
Mobil:

91324326
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

annemor.dalheim@gmail.com
Bankkonto:

47850715064
Organisasjonsnummer: 

921423101

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Forskjønning, trivselstiltak

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Sette ut 4 bord med faste benker på turstier og etablerte møteplasser i kommunen

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Storfjord kommunes bygdeutvalg, valgte representanter
anne dalheim, stalloveien 5, 9046 oteren
Jack vidar årland, Rasteby, Vestersidaveien, 9046 oteren

Sonja Isaksen, buollangaddi, 9046 Oteren
Ida engstad, elvevoll, vestersidaveien, 9046 oteren

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01. Eget arbeid  dugnad, kjøring, henting   25 000

Sum kostnad 25 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   17 500
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital   5 000
04.Eget arbeid   2 500
05.Andre finansieringskilder    0

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.

22



- 2 -

Sum finansiering 25 000

Tilskudd fra andre

Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Ikke søkt

Andre opplysninger

Inngår i bygdeutvalgets årsplan 2019

Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/82 -1 

Arkiv: 061 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 05.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Storfjord formannskap 13.02.2019 

 

Markedsføring av kommunen - søknad om midler til video 

Henvisning: 
 
 

 

Saksopplysninger 
I Strategiplan for Storfjord kommune 2018-21 er ett av tiltakene å lage en «skrytevideo». 
Videoen er tenkt brukt både på kommunens nettsider og som presentasjon på konferanser mv og 
arenaer der vi skal presentere Storfjord kommune. I strategiplanen er tiltaket satt inn under 
næring, men videoen planlegges produsert som en generell presentasjon av kommunen som vil 
være relevant for alle etater og avdelinger å bruke. Eks i rekrutteringsøyemed. Ledergruppa har 
vært involvert i å legge inn ønsker og forslag til innhold, og videre arbeid og innhold i videoen 
vil bli forankret i ledergruppa. 
 
«Ønskeliste» for videoen ble lang og det har vært utfordrende å utarbeide en klar bestilling som 
leverandører kunne gi konkret tilbud på. Etter henvendelse til et par aktører kom det inn 
uforpliktende tilbud våren 2018. Vi erkjente da at bestilling og «kravspesifikasjon» burde være 
tydeligere for å kunne få et klart pris- og innholdstilbud.  
 
Høsten 2018 tok administrasjonen kontakt med Tore Figenschau. Han har per i dag et relativt 
stort arkivmateriale som kan brukes, og er svært godt kjent med og i Storfjord kommune. Tore 
har kapasitet til å jobbe med materialet over tid for å få dekket inn ønsket om å vise alle årstider 
og aktiviteter/arrangementer.  
 
I dialog med Tore har vi landet på følgende: 
 
Utarbeidelse av en maks 3 minutters film som skal vise Storfjords beliggenhet, natur, kultur, 
aktiviteter gjennom alle årstider mv. Folk, boliger og oppvekstfordeler, moderne arbeidsplasser 
og institusjoner: En kommune «midt i smørøyet», unik natur og kultur, samtidig et moderne og 
dynamisk samfunn med attraktive arbeidsplasser og bokvaliteter.   
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Tore Figenschau gir et pristilbud på kr 60 000 + mva som en maksimal ramme for filmen. I 
tillegg maksimalt kr 10 000 for kjøregodtgjørelse, skutertransport og diverse.       

Vurdering 
Fordel med Tore Figenschau sitt tilbud er en maksimal ramme på prosjektet. Han bor i Storfjord 
og har mulighet for å arbeide over tid med dette men innenfor en fast kostnadsramme. Hans 
bakgrunn som journalist, fotograf, forfatter av historiske verk om Storfjord samt årlig utgivelse 
av Storfjord-kalenderen gjør at han har en særlig kunnskap om Storfjord som samfunn, historisk 
og i dag. Han bor i kommunen og vil kunne ha dialog med oss som oppdragsgiver under hele 
prosessen. Vi anbefaler at søknaden innvilges.      
 

Rådmannens innstilling 
Det innvilges inntil kr 70 000 for utarbeidelse av markedsføringsfilm, «skrytevideo» for 
Storfjord kommune med Tore Figenschau som leverandør. Administrasjonen utarbeider 
forpliktende avtale med leverandøren.  
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/81 -1 

Arkiv: K00 

Saksbehandler:  Knut Jentoft 

 Dato:                 05.02.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Storfjord formannskap 13.02.2019 

 

Klima- og miljøtiltak i Storfjord 

 

Saksopplysninger 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på 
og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).  
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  
 
Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå 
energieffektivisering og -omlegging. Gjennom kommunens ulike roller som myndighet, eier, 
innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver kan kommunene bidra betydelig til å redusere 
utslippene. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes klima- og energiplanlegging 
som er forankret i statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Kommunen kan selv 
avgjøre om de ønsker en egen klima- og energiplan, eller integrere klima- og energiplanlegging 
i øvrige planverk.  
http://www.miljodirektiratet.no/no/Tema/klima/Lokalt-klima/ 
 
 
Storfjord kommune mangler per dags dato en oppdatert Klima- og miljøplan. Kommunen 
mangler også en strategi for miljøsystemstyring.  
 
Følgende tiltak er ment for å skape en miljø- og klimabevisstgjøring i Storfjord kommune. Det 
er viktig å synliggjøre at kommunen tar hensyn til miljøet og klimaet, samt å bevisstgjøre egen 
organisasjon om hvordan virksomheten påvirker miljø og klima. Dessuten trenger Storfjord 
kommune et grønnere omdømme. Punktene skisserer enkle, konkrete tiltak som lett kan 
gjennomføres i påvente av den regionale miljø- og klimaplanen.  
 
 
Tiltak 1: Miljø-, plan- og driftsetaten - navneendring  
Tiltak 2:  Miljøfyrtårnsertifisering – skoler og rådhus  
Tiltak 3: Prinsippvedtak plast  
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Tiltak 4: Strandrydding  
Tiltak 5: ENØK og Earth Hour  
Tiltak 6: Miljømerkede produkter  
Tiltak 7:         Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen  
Tiltak 8:    El-biler - ladestasjoner  
Tiltak 9:   Humlevennlige grøntområder  
Tiltak 10: Medlem i Klimapartnere i Troms  
  
  
Tiltak 1:  Navneendring til miljø-, plan- og drift.   
Miljøansvaret til kommunen må synliggjøres i etatsnavn. Dette vil tydeliggjøre for befolkningen 
at kommunen har et miljø- og klimaansvar, men navneendringen vil også bevisstgjøre 
kommunen om sitt samfunnsansvar for miljø- og klimaspørsmål.   
 
Forslag til vedtak  
Plan- og driftsetaten endrer navn til Miljø-, plan- og driftsetaten. Plan- og driftsutvalget endrer 
navn til Miljø-, plan og driftsutvalget.   
  
 
Tiltak 2: Miljøfyrtårnsertifisering  
I 2017 ble regionen ved Visit Lyngenfjord merket som et bærekraftig reisemål. Dette betyr at 
regionen skal ha en tydelig satsing på bevaring av natur, miljø og kultur, på styrking av sosiale 
verdier og på økonomisk levedyktighet. Arbeidet er blant annet forankret i Reiselivsplanen for 
Storfjord, Lyngen og Kåfjord. Bærekraftmerkingen medførte en nasjonal og internasjonal 
markedsføringsverdi for regionen. Tilsvarende vil det negative omdømme bli stort dersom 
regionen ikke klarer å re-merke seg som bærekraftig region innen tre år. Dette forutsetter en 
miljøprofileringsinnsats fra de inkluderte kommunene, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og 
Nordreisa. Første steg var at Skibotn skole og Hatteng skole skulle miljøfyrtårnsertifiseres. 
Neste naturlige steg vil være miljøfyrtårnsertifiseringen av rådhuset.   
 
Forslag til vedtak   
Prosessen med å miljøfyrtårnsertifisere Skibotn og Hatteng skoler skal gjennomføres.    
Rådhuset skal miljøfyrtårnsertifiseres.   
  
  
Tiltak 3: Prinsippvedtak mot plast  
Ved siden av klimaendringer er plastforurensing et av vår tids aller største utfordringer. Hvert år 
havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast.  Den 
viktigste innsatsen for å forhindre at plasten kommer på avveie, er å begrense bruken av plast. 
Kommunen bør gå foran som et godt eksempel for private og for bedrifter. Storfjord kommune 
skal jobbe aktivt for å begrense mengden med plast i kommunal virksomhet.  Bruken av ikke-
nedbrytbare engangsartikler kan enkelt unngås. Tynne handleposer, plastbestikk, plastkopper, 
Q-tips og for eksempel sugerør er alle produkter som kan unngås eller erstattes med plastfrie 
produkter.    
 
Forslag til vedtak  
Storfjord kommune skal aktivt jobbe for å begrense mengden med plast. Ikke-nedbrytbare 
engangsartikler skal unngås eller erstattes med plastfrie alternativer.   
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Tiltak 4: Strandrydding  
15 tonn plast havner i havet hvert minutt. I naturen har plast en levetid på opptil flere hundre år 
og i havet brytes plasten enda saktere opp.  Plast truer alt dyreliv i havet. Sjøfugl er spesielt 
utsatt. En undersøkelse av havhester i Nordsjøen viste at hele 9 av 10 fugler har plast i 
magesekken.  Plast finnes både i havoverflaten, men også helt ned til de dypeste av verdens 
havområder. Et viktig lokal tiltak er å rydde strendene for plast.   
 
Forslag til vedtak  
Storfjord kommunen skal støtte og stimulere frivillige til å rydde strender og informere om 
plast- og marin forsøpling ved en årlig strandrydderuke. Kommunen skal koordinere arbeidet 
med strandrydding, blant annet ved tildeling av roder samt tilrettelegge for oppsamling av 
strandsøppel.   
  
  
Tiltak 5: Enøk og Earth Hour  
Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Energismart drift er opplagt lønnsomt, 
Effektiv energibruk omfatter både enkle strakstiltak og langsiktige investeringer. Bevisstgjøring 
av eget energiforbruk og gjennomføring av energisparing, er det enkleste tiltaket en kommune 
kan iverksette. Miljøfyrtårnsertifiseringen gir konkrete eksempler på hva slags energisparende 
rutiner og tiltak som kan iverksettes i hele kommunen.   
 
Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele verden blir 
oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet. Det er naturvernorganisasjonen WWF som står 
bak kampanjen. Den symbolske markeringen har som formål å øke bevisstheten rundt 
klimaproblematikken ved å få privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner til å 
slå av elektrisk lys i én time. Selve lysslukkingen er ment som en symbolsk handling for å vise 
at mennesker verden over står sammen for å stoppe klimaendringene  
 
Forslag til vedtak  
Storfjord kommune skal ha kontinuerlig fokus på energisparing. Storfjord kommune skal delta 
på den symbolske markeringen Earth Hour hvert år, samt informere innbyggerne i kommunen 
om markeringen.  
  
 
Tiltak 6 Velge miljøvennlige artikler   
Det finnes en mengde merkeordninger som skal vise om produktene er miljøvennlige eller 
etiske. Det mest kjente er nok Svanemerket.  
Svanemerket ble opprettet som en offisiell miljømerkeordning av Nordisk ministerråd i 1989. 
Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. Svanemerket er en del av den offentlige 
verktøykassa vi har, for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter, redusere 
miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.   
  
Forslag til vedtak   
Storfjord kommune skal velge offisielt miljømerkede produkter der de finnes, med spesielt fokus 
på rengjøringsmidler og papir.   
  
 
Tiltak 7: Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen. 
 
Forslag til vedtak 
Kommunens hjemmesider skal ha en egen fane om miljø og klima, med informasjon til 
innbyggerne om klima- og miljøtiltak i hverdagen.   
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Tiltak 8: El-biler – ladestasjoner  
Overgangen til elbiler er uten tvil Norges største satsing i klimakampen. Økt bruk av elbiler 
samt tilrettelegging for moderne ladestasjoner er ett av kommunenes viktigste bidrag i å 
redusere klimautslipp.  
 
Forslag til vedtak 
Det skal tilrettelegges for normalladestasjoner ved alle kommunale bygg.   
Det skal søkes Enova om støtte til etablering av hurtigladere på Skibotn og i området 
Hatteng/Oteren. 
   
 
Tiltak 9:  Humlevennlige grøntområder   
Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene og matproduksjonen, i Norge er humler og 
villbier våre viktigste bestøvere av flere typer grønnsaker og de fleste frukt- og bærsortene vi 
har. 30 % av alle norske bier- og humlarter er ført opp på Norsk rødliste.  
Regjeringen har i 2018 lansert en nasjonal pollinatorstrategi (Nasjonal pollinatorstrategi - Ein 
strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt). I denne strategien er 
kommunenes rolle for å berge mangfoldet av villbier og andre pollinerende insekter 
oppsummert i følgende punkter:  

- Kommunene bør øke kunnskapen sin om hvordan de kan forbedre forholdene for 
pollinatorer i grønnstrukturen  

- Kommunen bør ta hensyn til pollinatorvennlig utvikling og forvaltning av kommunal 
grønnstruktur  

- Tilrettelegge for pollinatorvennlige områder i arealplanlegging  
  
Forslag på vedtak  
Storfjord kommune skal aktivt legge til rette for pollinerende insekter ved planlegging av nye og 
rehabilitering av grøntområder.   
 
 
Tiltak 10: Klimapartner Troms  
Klimapartnere i Troms er et offentlig-privat samarbeid som:  
  

 Formidler klimakunnskap  
 Utvikler og fremmer grønne forretningsideer  
 Skaper møteplasser for klimadebatt  
 Samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt  

 
Målet til klimapartnere er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og 
næringsutvikling. Kommuner i Troms som er med i samarbeidet er Harstad kommune, Tromsø 
kommune og Kåfjord kommune.  
 
Forslag til vedtak 
Rådmannen bes redegjøre for kommunestyret hva et klimpartnerskap vil bety for Storfjord 
kommune.  

Rådmannens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
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