
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Storfjord formannskap 
Møtested: Otertind, Storfjord rådhus 
Dato: 13.02.2019 
Tidspunkt: 09:00 - 14:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Knut Jentoft Ordfører TPL 
Hanne Braathen Varaordfører SP 
Solveig Sommerseth Medlem TPL 
Geir Varvik Medlem H 
Hallgeir Naimak Medlem H 
Øistein Nilsen Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Sten Nystad MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kåre Eriksen Sten Nystad TPL 

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
Trond Roger Larsen rådmann 
Klara Steinnes sekretær 
Trond Arne Hoe plan- og driftssjef 

 
- Det ble enstemmig vedtatt å ta opp en ekstrasak: 

Leietomt til RA Bolig 
 

 
Underskrift:  
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng, 13.02.2019 
 
 
 
Kåre Eriksen        Knut Jentoft 
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PS 2/19 Kjøp av grunneiendom til vanninntak Indre 
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 2019/17 

PS 3/19 Søknad om næringsareal - Hatteng 
industriområde 

 2018/675 

PS 4/19 Søknad om næringsareal - Hatteng 
industriområde (2) 

 2019/33 

PS 5/19 Søknad stedsutvikling/bolyst - Vestersida 
Bygedutvalg 

 2019/24 

PS 6/19 Markedsføring av kommunen - søknad om midler 
til video 

 2019/82 

PS 7/19 Klima- og miljøtiltak i Storfjord  2019/81 
PS 8/19 Hovedprosjekt: Styrking av landbruket i Storfjord  2017/542 
PS 9/19 RA Bolig - leier tomt i industriområde på Skibotn 

- omgjøring til festetomt 
 2019/33 

    
 
  



 

PS 1/19 Referatsaker formannskap 13. februar 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019  

Behandling: 
Sakene ble referert/tatt til orientering 

Vedtak: 
Sakene ble referert/tatt til orientering 
 
 

PS 2/19 Kjøp av grunneiendom til vanninntak Indre Storfjord vannverk. 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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. 
 
 

PS 3/19 Søknad om næringsareal - Hatteng industriområde 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019  

Behandling: 
 
Forslag fra Knut Jentoft: 
Saken utsettes. 
Parten innkalles til møte for å avklare tomteplassering og eventuell egeninnsats. 
 
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
Parten innkalles til møte for å avklare tomteplassering og eventuell egeninnsats. 
 
 



PS 4/19 Søknad om næringsareal - Hatteng industriområde (2) 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019  

Behandling: 
Forslag fra Knut Jentoft: 
Saken utsettes. 
Partene innkalles til møte for å avklare tomteplassering og eventuell egeninnsats. 
 
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
Partene innkalles til møte for å avklare tomteplassering og eventuell egeninnsats. 
 
 

PS 5/19 Søknad stedsutvikling/bolyst - Vestersida Bygedutvalg 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019  

Behandling: 
Kåre Eriksen ba om vurdering av hans habilitet. 
Kåre Eriksen ble enstemmig erklært habil. 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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.  
 
 

PS 6/19 Markedsføring av kommunen - søknad om midler til video 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019  

Behandling: 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
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.  
 
 

PS 7/19 Klima- og miljøtiltak i Storfjord 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019  

Behandling: 
Forslag fra Knut Jentoft: 
Klima- og miljøtiltak som er lagt fram i 10 punkter ønskes behandlet i alle kommunale organer 
og internt i kommunen. 
Hensikten er å samles om viktige tiltak som skal forplikte. 
Alle tiltak vil bli vurdert. 
Kommunestyret skal prioritere og behandle miljøtiltakene i juni 2019. 
 
Skrotnisse-rydding ønskes vurdert av Plan- og drift slik at det blir rydda der det trengs. 
 
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.  
Forslaget fra Knut Jentoft ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Klima- og miljøtiltak som er lagt fram i 10 punkter ønskes behandlet i alle kommunale organer 
og internt i kommunen. 
 
Hensikten er å samles om viktige tiltak som skal forplikte. 
Alle tiltak vil bli vurdert. 
Kommunestyret skal prioritere og behandle miljøtiltakene i juni 2019. 
 
Skrotnisse-rydding ønskes vurdert av Plan- og drift slik at det blir rydda der det trengs. 
 
 

PS 8/19 Hovedprosjekt: Styrking av landbruket i Storfjord 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019  

Behandling: 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Storfjord kommune stiller seg positiv til å videreføre prosjekt «styrking av landbruket i 

Storfjord», i form av et hovedprosjekt over tre år. Etter evaluering kan det åpnes for 
forlengelse. 



2. Forslaget til organisering godkjennes. 
3. Det bevilges inntil kr 75 000 årlig over næringsfondet. Forslaget til budsjett og finansiering 

vedtas. 
4. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere prosjektleder/prosjektmedarbeidere innenfor 

rammen. 
5. Hovedprosjektets funn vurderes og innpasses i kommunens planer.  
 
 

PS 9/19 RA Bolig - leier tomt i industriområde på Skibotn - omgjøring til 
festetomt 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019  
 

Behandling: 
RA Bolig ønsker å bygge produksjonshall med kontorer. Firmaet leier tomta de disponerer. 
 
Forslag fra Knut Jentoft: 
Rådmannen gis fullmakt til å omgjøre leietomta til festetomt. 
 
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Rådmannen gis fullmakt til å omgjøre leietomta til festetomt. 
 
 


