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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 19/16

Referatsaker formannskapet 6. april

2016/57

PS 20/16

Samarbeidsavtale Halti Næringshage

2015/786

PS 21/16

Samarbeidstiltak toalett Steindalen

2016/197

PS 22/16

Søknad om støtte til beredskapsareal

2015/1169

PS 23/16

Søknad om støtte til radiobjeller.
Tilleggsopplysninger sak 92/15

2015/1169

PS 24/16

Søknad om støtte til transport av humanitær hjelp

2015/444

PS 25/16

Kraftutbygginger i Storfjord kommune - søknad
om forlenget frist for kommunal høring

2015/50

PS 26/16

Bevilgning egenandel til Kommunereformen forhandlinger og folkehøringer

2015/30

PS 27/16

Kommunereformen - folkehøring eller
folkeavstemming over forhandlingsresultater

2015/30
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/57 -6

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

29.03.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
19/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
06.04.2016

Referatsaker formannskapet 6. april

Referatsaker:
1. Fra skatteoppkreveren - periodisk oppgjør februar 2016
2. Brev fra Fylkesmannen av 10.02.16 - informasjon om tilbakeholdte skjønnsmidler i 2016 ingen utlysning av prosjektskjønnsmidler
3. Brev fra Troms fylkeskommune av 29.02.16 - nasjonal tilskuddsordning for
bredbåndsutbygging 2016 er lyst ut med frist 10.05.16
4. Fra råd for eldre og funksjonshemmede - møteprotokoll fra møte 1. mars 2016
5. Brev fra Fylkesmannen av 03.03.16 - kopi av brev til Rolf Bjørklund - anmodning om
lovlighetskontroll tas ikke til følge - Nordkalottsenteret
6. Brev fra Nord-Troms Regionråd av 29.02.16 til kommunal- og moderniseringsdep. høringsuttalelse ang forslag til nytt inntektssystem for kommunene
7. Brev fra Ishavskraft av 01.03.16 - eierskap endringer i Ishavskraft AS
8. Brev fra K-sekretariatet IKS av 11.03.16 - valg til styret i K-sekretariatet IKS
9. Fra Alkontroll av 08.03.16 - befaringsrapport salgsbevilling
Drøftingssaker:
1. Kommunereformen så langt
2. Kraftutbygging i Storfjord
3. Forhandlinger om utbyggingsavtale med Storfjord Kraft AS
4. Møte med Fylkesmannen om a-planen 12. april
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/786 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

30.03.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
20/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
06.04.2016

Samarbeidsavtale Halti Næringshage
Henvisning til lovverk:
Strategisk nærings- og utviklingsplan
Vedtekter næringsfond

Vedlegg
1

Avtale Halti Næringshage og Storfjord kommune 2015

2

Oversikt timeforbruk avtalen 2015

3

Forslag rammeavtale fra Halti Næringshage 2016

4

Formannskapssak 126/14

Saksopplysninger
Halti Næringshage (Hnh) og Storfjord kommune inngikk samarbeidsavtale i 2014, hvor det ble
fakturert kr 8500. For 2015 ble det inngått en større samarbeidsavtale á kr 50 000, etter mal fra
avtale mellom Kåfjord kommune og Hnh. Målsetning er bistand fra Hnh overfor næringslivet i
forbindelse med etablering, bedriftsutvikling, forretningsutvikling og søknadsprosedyrer. Hnh er
del av næringshage-nettverk i Norge og kan gjennom støtte fra SIVA tilby tjenester til gründere
og etablerere med inntil 75 % reduksjon i forhold til markedspris.
Hnh skiftet ledelse i 2015, det er ny næringsrådgiver og politisk ledelse i Storfjord kommune.
Det var behov for å få informasjon om gjennomføring av avtalen i 2015, og det ble gjennomført
et møte med Hnh, ordfører, rådmann og næringsrådgiver 01.02. 2016 for informasjon om leverte
tjenester og drøfting av eventuell forlengelse av avtalen.
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Storfjord kommune signaliserer ønske om en annen type avtale basert på mer konkret bestilling
fra kommunen. Hnh har fulgt opp med utkast til vedlagte rammeavtale 2016. Denne må anses
som eksempler på hva Hnh kan levere.
Vurdering
Det er hensiktsmessig å sluse etablerere og næringsliv inn i næringshagesystemet, der det
allerede ligger direkte støtte for utviklings- og søknadsprosesser for bedriftene. Det kan avlaste
næringsavdeling i kommunen, og alle etablerere og bedriftsutviklere tilbys samme tjeneste. Via
næringshagene er det også videre samarbeid mot «innovasjonssystemet» i Norge.
Oversikt timeforbruk 2015 viser forholdsvis mange timer på enkeltaktører. En eventuell
fornyelse av avtalen bør inneholde maksimalt antall timer per aktør, eks 2 timer for første
veiledning. Om det avtales videre behov for bistand fra Hnh, avtales dette direkte mellom
partene. Hivs det dreier seg om en større utviklingsprosess kan aktøren søke kommunalt
næringsfond for medfinansiering av arbeidet.
Oversikten fra 2015 viser også Hnh deltakelse på diverse felles møter, arbeidsprosesser,
forarbeid på prosjekt mv. Uten å kjenne detaljer for bakgrunn kan disse vanskelig kommenteres,
men generelt bør man kanskje se på behov/nytte før kjøp av tjenestene.
Vedlagte avtaleutkast 2016, HL (hoved-leveranse) 1 foreslår 6 årlige kontordager for
etablerer/bedriftsveiledning i Storfjord. Det anses å være for omfattende. Om Storfjord
kommune ønsker en videre avtale på etablerer/bedriftsveiledning gjennom næringshagen anses
maksimalt 3 dager i året, forhåndsannonsert i god tid før hver søknadsfrist på næringsfondet,
som tilstrekkelig. Om det ikke melder seg aktører for å avtale tid med Hnh, utgår kontordagen.
Øvrige HL; forretningsmodellering, bedriftsbesøk, synliggjøring av Storfjord kommunes
næringsaktiviteter samt gjennomføring av Arbeidslivsdagen i Tromsø kan eventuelt
gjennomføres etter særskilt behov og avtale. Et samarbeid mellom Storfjord kommunes
næringsavdeling, Halti Næringshage samt nettverket de er tilknyttet gjennom
næringshagesystemet i Norge, er generelt positivt. Det anses ikke som et behov å avtalefeste
dette per år, men at konkrete samarbeidstiltak avtales når dette er aktuelt.
Rådmannens innstilling
Saken fremmes uten innstilling
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/197 -1

Arkiv:

U64

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

18.03.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
06.04.2016

Samarbeidstiltak toalettfasiliteter Steindalen
Henvisning:
Strategisk nærings- og utviklingsplan
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond

Vedlegg
1

Tiltaksplan 2016 for Lyngsalpan landskapsverneområde

Saksopplysninger
Det omsøkes kr 15 000 som med-finansiering fra Storfjord kommune for åpning av
toalettfasiliteter på IMA Tursenter for alle besøkende til Steindalen.
I vedlagte tiltaksplan for landskapsvernområde er Steindalen utpekt som en av ni innfallsporter
til verneområdet, og at Steindalen er en av de mest brukte innfallsportene. Økonomiske
prioriteringer i planen anses som rammer: Beskrevet tiltak med kr 60 000 for nytt toalett ved
Steindalshytta er nå omdisponert, hovedsakelig ved at samarbeidspartnere Storeng og Steindal
Trim tar et stort dugnadsansvar. Det er samtidig et stort behov for toalett også ved start av turen.
Lyngsalpan Landskapsvernområde har hatt dialog med IMA Tursenter som har utmerkede
fasiliteter med vannklosett tilgjengelig for egne gjester. IMA Tursenter sier seg villig til å åpne
opp eget anlegg for alle besøkende til Steindalen, mot en kompensasjon på kr 15 000 per år.
Med trafikken som er opp Steindalen, med blant annet mange busser, vil det medføre større
slitasje og krav til rengjøring å gjøre toalettene «offentlig». Lyngsalpan Landskapsvernområde
anser løsningen som ideell; en rimelig og mer miljøvennlig løsning enn å etablere utedo el l i
området.
Det ble gjennomført et møte med Lyngsalpan Landskapsvernområde, IMA Tursenter og
Storfjord kommune ved rådmannen, ordfører og utmarkskonsulent 02.03.16. Det er enighet om
at løsningen er god.
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Vurdering
I henhold til Strategisk nærings og utviklingsplan er både boattraktivitet og besøksattraktivitet
satsingsområder. Godt tilrettelagte turområder skaper attraktivitet for både innbyggere og
tilreisende. Styrking av reiselivet gjennom tilrettelegging av vandre-, sykkel- og kulturstier er
prioriterte tiltak. I regional reiselivssatsing er utvikling av regionen som destinasjon for
vandreturisme prioritert. Steindalen er en av de mest attraktive turene, og en bedring av
toalettforhold er en viktig kvalitetsmarkør.
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune bevilger kr 15 000,- fra kommunalt næringsfond for kompensasjon til
IMA Tursenter for offentlig bruk av toalettanlegg tilknyttet tursenteret.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt inn innen fristen.
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon
av omsøkt investering til kommunen.
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales.
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Tiltaksplan 2016 - 2019
Lyngsalpan landskapsverneområde/Ittugáissáid suodjemeahcci

Desember 2015

POSTADRESSE:
POSTBOKS 6105
9291 TROMSØ

BESØKSADRESSE:
STRANDVEIEN 19

TELEFON: 90930802
DIREKTENUMMER:
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E-POST: FMTRODS@FYLKESMANNEN.NO
WEB: NASJONALPARKSTYRE.NO
ORG.NR: 974 772 124

1. Bakgrunn
Hvert år blir forvaltningen av Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci tildelt
midler for å styrke og ivareta verneverdiene i området. Dette er midler som skal gå til investering i
informasjon, skjøtsel og tilrettelegging, samt anskaffelser av nødvendig utstyr for å ivareta
verneformålet. Størrelsen på potten avhenger av innmeldt behov fra verneområdestyret og hvor
mye av dette som blir prioritert av Miljødirektoratet.
Verneområdestyret for Lyngsalpan har forvaltningsansvar for følgende verneområder:
 Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci, i kommunene Lyngen,
Tromsø, Storfjord og Balsfjord.
 Faueldalen naturreservat i Tromsø

Tiltaksplanen er et viktig verktøy for å komme i dialog med
ulike brukerinteresser og skal ha et 4-årig perspektiv, men
rulleres årlig. Tiltaksplanen vil danne grunnlag for
prioriteringer som gjøres i forbindelse med
miljødirektoratets årlige fordeling av tiltaksmidler til
forvaltning av verneområder.
Tiltakene som tas inn i en tiltaksplan skal bidra til å ivareta
eller styrke verneverdiene og skal være forankret i
forvaltnings-/skjøtselsplan. Dette skal bidra til en helhetlig
og langsiktig forvaltning av verneområdet.
Verneområdestyret for Lyngsalpan
landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci er i gang
med å utarbeide forvaltningsplan, og den fireårige
tiltaksplanen vil ligge som et vedlegg til denne. Det
utarbeides derfor med dette en tiltaksplan som kun gjelder
inntil forvaltningsplanen blir vedtatt.
Verneområdestyret har foreløpig valgt ut noen områder
som skal være startsted/innfallsport for videre ferdsel i
landskapsvernområdet:
 Goverdalen
 Nordkjosbotn
 Elvevoll
 Steindalen
 Furuflaten/Lyngsdalen
 Lyngseidet
 Koppangen
 Sørlenangbotn
 Russelv
Dette kan bli supplert under arbeidet med
forvaltningsplanen og besøksstrategien.

VERNEOMRÅDESTYRET FOR LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE /ITTUGÁISSÁID SUODJEMEAHCCI
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SIDE 2

2. Bestilling
Prioritet Navn

Beskrivelse

1

Drift og ettersyn av anlegg

2

Tilrettelegging Steindalen

3

Informasjonstiltak
Lyngseidet

4

Bro over Lyngsdalselva
ved Varaš

5

Innfallsport Goverdalen

6

Merking av turstier

Inkl. drift og lisens 2
infoskjermer
Nytt utedo ved
Steindalshytta,
snurredassløsning,
samarbeidsprosjekt.
Arktisk økologisk park
med verneområdeinfo,
flerårig.
Innkjøp av materialer,
transport,
samarbeidsprosjekt
Flerårig, forprosjekt i
2016
Merking av stier i
innfallsporter

SUM Prosjekter 2016

Total
SUM
kostnad
35 000
35 000
100 000

60 000

300000

100 000

100 000

70 000

30 000
50 000
345 000

Det meldes inn et samlet behov på kr 345 000,- i 2016.

3. Tiltak
3.1 Drift og ettersyn av anlegg
Verneområdestyret har etablert samarbeid med ulike instanser om drift og tilsyn av
verneområdestyrets etablerte anlegg.






Innfallsport Sørlenangsbotn
o Drift og ettersyn toalett og rasteplass
o Vedlikehold sti, bord og benker
Innfallsport Steindalen
o Søppelhåndtering
o Vedlikehold, sti, bord og benker
Multitouchskjermer, Lyngseidet og Skibotn
o Drift, vedlikehold, lisenser

VERNEOMRÅDESTYRET FOR LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE /ITTUGÁISSÁID SUODJEMEAHCCI
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SIDE 3

Beskrivelse
Innfallsport Sørlenangsbotn

Budsjettår
2016

Innfallsport Steindalen

2016

Ved til bålplasser

2016

Multitouchskjermer

2016

Merknad
Årlige
kostnader
Årlige
kostnader
Årlige
kostnader
Årlige
kostnader

SUM

Sum
16 000
5 000
4 000
10 000
35 000

Det meldes inn behov for 35.000,- til drift og ettersyn av ulike innfallsporter/bålplasser.

3.3 Tilrettelegging, Steindalen

Steindalen i Storfjord kommune er en av de mest brukt innfallsportene til Lyngsalpan
landskapsvernområde. Verneområdeforvaltningen har tidligere bidratt til etablering av
parkeringsplass og rasteplass. Verneområdestyret har i to år finansiert søppelhåndtering i
området, og har også laget en geologisti. I Steindalen er det mulig å komme opp til foten på
Steindalsbreen etter et par timers vandring. Svært mange benytter dalen for å oppleve isbre på
nært hold.
Verneområdestyret har et svært godt samarbeid med Storeng og Steindal trim som eier
Akselstua ved parkeringsplassen, og også Steindalshytta som ligger innenfor vernegrensa i
dalen. Denne hytta kan leies og det er i tillegg åpent toalett som alle som ferdes i området kan
benytte. Verneområdestyret har fått innspill på at det eksisterende toalettet er svært dårlig og at
de trenger å sette opp et nytt offentlig toalett der oppe ved hytta. Verneområdestyret ser det som
nødvendig å få dette på plass i og med at det er så stor ferdsel i området. Steindal og Storeng
trim vil ta på seg å føre opp toalettet, samt drifte det. En snurredassløsning der avfall blir
omdannet til jord tilfredsstiller krav til håndtering av avfall fra toalettet.
LLyngsalpan landskapsvernområde

Innkjøp snurredassløsning
Innkjøp materialer til bygg
SUM

25.000,35.000,60.000,-

Det meldes inn et behov på kr 60.000,- til toalett i Steindalen i 2016

VERNEOMRÅDESTYRET FOR LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE /ITTUGÁISSÁID SUODJEMEAHCCI
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SIDE 4

3.3 Informasjonstiltak Lyngseidet
Deltakelse i stedsutviklingsprosjektet i Lyngen. Lyngen kommune har igangsatt et
stedsutviklingsprosjekt der sentrum på Lyngseidet skal bli mer tydelig og samlende for hele
kommunen/regionen. Sentrum på Lyngseidet skal bindes sammen med hele området og
Prestelvparken er en sentral del i dette arbeidet. Den skal utvikles til å bli en arktisk økologisk
park. Prestelva som går fra parken og ned mot sjøen skal åpnes og bli mer synlig. Langs denne
elva skal elementer i Lyngsalpan landskapvernområde gjenskapes, og informasjon om de ulike
områdene formidles. Lyngen kommune har brukt arkitektfirmaet Cubus. Dette vil bli et utendørs
informasjonssenter der en vil få en smak av Lyngsalpan uten å dra inn i selve verneområdet.
Dette vil bli en god og pedagogisk riktig arena for verneområdeinformasjon og implementering av
den nye merkevarestrategien. Det vil også utarbeides et undervisningsopplegg for grunnskolen i
tilknytning til parken. Dette vil være et samarbeid mellom skolene og verneområdestyrets
forvalter. Dette er et prosjekt som vil gå over flere år.
I tillegg til verneområdeinformasjon skal også andre elementer fra nærmiljøet trekkes inn. Man
skal formidle lokalkunnskap gjennom opplevelse i parken. I tillegg skal lokale materialer tas i
bruk. Hendene på alle barna i kommunen skal gjenskapes på gelenderet til den ene brua som
skal gå over elva. Materiale til selve brua skal være i lokalt trevirke. Dette vil bli et unikt anlegg for
lokalbefolkning og tilreisende.
Mer informasjon finnes her:
http://lyngen.kommune.no/framtidsvisjon-for-lyngen.5785566-347041.html
Beskrivelse
Budsjettår
Kartlegge området, planlegge, lage utkast 2016
til informasjon.
Plotting av plakater, fysisk tilrettelegging 2017
i parken

Merknad

Sum
100.000,200.000,-

Sum

300.000,-

Det meldes inn behov for kr 100.000,- til dette tiltaket i 2016

3.4 Bro over Lyngsdalselva ved Váraš.
Verneområdestyret har fått innspill på etablering av bro over Lyngsdalselva ved Váraš. Dette har
verneområdestyret hatt på tiltaksplanen over flere år, men har ikke kommet til prioritering da man
ikke har fått tilstrekkelig med midler. Det er vanskelig å krysse Lyngsdalselva innerst i Dalbotn.
Dette er et område som brukes mye til camping og telting. En bro over elva ved Váraš vil gjøre
begge sidene av dalen mer tilgjengelig. Det er mulig å få ei bro der elva er på det smaleste, der
vil den ikke være så utsatt for ras og flom. Brua kostnadsberegnes på kr 70.000,- eksl mva.
Beskrivelse
Bygge bro over elva ved Varaš
Sum

Budsjettår
2016

VERNEOMRÅDESTYRET FOR LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE /ITTUGÁISSÁID SUODJEMEAHCCI
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Merknad

Sum
70.000,70.000,-

SIDE 5

Det meldes inn et behov på kr 70.000,- til bro over Lyngsdalselva

3.5 Innfallsport Goverdalen
Goverdalen er en viktig innfallsport til verneområdet, og er svært mye brukt som utgangspunkt for
toppskiturer til Jiehkkevárri, Bálgesvárri eller opp til toppene rundt Steindalsbreen. Dette er også
et utgangspunkt til de østligste toppene av Lakselvdalstindene. Området brukes også en del
sommerstid. Det er fint å gå langs en traktorveg og videre en merka sti opp dalen. Det er også en
gapahuk i området. Det er behov for utvidet parkeringsplass med informasjon og toalettfasiliteter.
Denne innfallsporten bør etableres i samme stil som parkeringsplassen som er etablert i SørLenangsbotn.
Beskrivelse
Forprosjekt, avklaringer med grunneiere
og kommune – innhente tilbud
Tilrigging med maskiner
Maskingrus 40 m3 a kr 250,Arbeid 25 timer a’ kr 640

Budsjettår Merknad
2016

Sum
30.000,-

2017
2017
2017

10.000,10.000,15.000,-

Toalett, universelt med kammer. Kjøp av
råbygg, utsetting,

2017

150.000,-

Bålplass
Sum:

2017

15.000,230.000,-

Det meldes inn et behov på kr 30.000,- til forprosjekt innfallsport Goverdalen i 2016

3.6 Merking av turstier
Verneområdestyret ønsker å legge til rette for merking og skilting av turstier i innfallsportene til
landskapsvernområdet. Verneområdestyret har merket og skiltet blant annet i Sørlenangsbotn.
Styret ønsker å videreføre arbeid med skilting og merking på de øvrige innfallsportene. Det vil
være behov for midler til trykking av skilt og til merkeutstyr.
Beskrivelse
Innsamling av tilgjengelig informasjon
Planlegging
Trykking av skilt og merkemateriell
Sum

Budsjettår
2016
2016
2016

Merknad

Sum

50.000,50.000,-

Det meldes inn et behov på kr 50.000 i 2016.

VERNEOMRÅDESTYRET FOR LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE /ITTUGÁISSÁID SUODJEMEAHCCI
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SIDE 6

3.7 Besøksstrategi - ferdselstelling
Kartlegging av besøk i landskapsvernområdet. Verneområdestyret ønsker å ha to tellere
utplassert på sti i landskapsvernområdet; den ene skal plasseres på stien innover til Blåvatnet
ved innfallsporten i Sørlenangsbotn. Dette for å få en viss formening om hvor mange som går på
stien opp mot vannet nå etter at vi har merket stien og tilrettelagt innfallsporten. Tenker også å
sette ut en besøkskasse for selvregistrering. Dette for å estimere brukerfrekvensen på
tilretteleggingen. Ønsker også å ha en teller på stien opp til Steindalen. Verneområdestyret har
meldt inn behov for midler til nytt toalett oppe ved Steindalshytta i dalen. Det er tilrettelagt med
parkeringsplass i dette området, samt at det er laget en geologisti oppover dalen. Ønsker en
oversikt over besøk i dalen for å få en oversikt om det er behov for mer tilrettelegging ved
parkeringsplass. Verneområdestyret ønsker fortrinnsvis mattetellere. Ønsker bistand fra SNO til
montering og drift av tellerne. Verneområdestyret vil melde inn behov for tellere til SNO under
bestillingsdialogen. Styret ønsker også bidrag til drift av tellerne fra SNO. Det antas at det går en
dag til oppføring av hver av de to tellerne, samt to dager til avlesing av tellere-til sammen 6
dagsverk.
Godt samarbeid, og kartlegging av reiselivsbedriftene i området, er også en viktig del av
kartleggingen. Kunnskap om hvor mange, og hvem, som besøker verneområdet vil gi verdifull
informasjon til besøksstrategien. Arbeidet med besøksstrategien vil gjøres under arbeidet med
forvaltningsplanen.

3.8 Kunnskapsinnhenting - forvaltningsplanarbeid
Lyngsalpan er viktig hekkeområde for rovfugl, og har en variert rovfuglbestand. Samtlige av de 8
normalt forekommende dagrovfugler i Troms er påvist hekkende i området. Alle de åtte
ugleartene som finnes i Troms er også observert. Rovfuglene hekker på ei tid av året som gjør at
de er svært utsatt ved forstyrrelser. Det er derfor viktig for forvaltningsmyndigheten å ha
kunnskap om hekke- og ynglelokalitetene til sårbare arter. Det er tidligere gjort hekkeregistrering
på rovfugl, men disse dataene begynner for en del av artene å bli gamle. Kartlegging av
hekkelokaliteter er tidskrevende og omfattende. Prosjektet bør derfor gå over flere år.
Verneområdestyret har gjort avtale med Nina om rovfuglkartlegging i deler av
landskapsvernområdet under hekkesesongen 2016. Verneområdestyret har prioritert å starte
kartleggingen i områder som det har vært mange søknader om dispensasjon til bruk av
motoriserte kjøretøy. Det er også kommet inn søknad om etablering av snøscooterløype og
verneområdestyret ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget.
Landskapsvernområdet er stort og omfatter flere ulike natur- og landskapstyper. Det betyr at
potensialet for spor etter eldre virksomhet er betydelig, og at bruken av området går mange tusen
år tilbake i tid. I store deler av området er det ikke gjort systematiske kulturminneregistreringer,
slik at det totale omfanget av fredete kulturminner er ukjent. Det er derfor et behov for kartlegging
av kulturminner i forbindelse med forvaltningsplanarbeidet.

VERNEOMRÅDESTYRET FOR LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE /ITTUGÁISSÁID SUODJEMEAHCCI
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SIDE 7

Dette meldes inn til Miljødirektoratet gjennom behov for midler til forvaltningsplan.
Beskrivelse
Kartlegging av hekkelokaliteter

Budsjettår
2016

Kartlegging av kulturminner
Sum

2016

Merknad
Flerårlig

Sum
50.000,100.000,150 000,-

VERNEOMRÅDESTYRET FOR LYNGSALPAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE /ITTUGÁISSÁID SUODJEMEAHCCI

-25-
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1169 -10

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

17.03.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
06.04.2016

Søknad om støtte til beredskapsareal
Henvisning:
Strategisk nærings- og utviklingsplan
Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Søknad til næringsfondet 04.09.15
2 Vedlegg til søknad
3 Vedlegg til søknad
4 Vedlegg til søknad
5 Søknad til Fylkesmannen i Troms 16.01.14
6 Kart - vedlegg til søknad Fylkesmannen 16.01.14

Saksopplysninger
Finn-Hugo Eriksen Karvonen søkte 04.09.2015 om tilskudd til etablering av beredskapsareal. På
grunn av feil fra saksbehandler kommer ikke sak opp før nå. Feil skyldes i hovedsak
misforståelse om at alle dokumenter er registrert på sak «Forebyggende tiltak mot rovviltskade»
hvor også søknader om dekning av radiobjeller inngår. Det er Fylkesmannen i Troms som
forvalter flere tiltak under paraply «Forbyggende tiltak mot rovviltskade» hvor etablering av
beredskapsareal, utleie av radiobjeller, tiltak med sent utslipp om våren eller tidlig nedhenting
av besetning er del-tiltak i ordningen. Inneværende søknad gjelder «Investeringsmidler for
etablering av beredskapsareal», og må anses som en klage på saksbehandling i 2014:
Tiltaket er delfinansiert av Fylkesmannen i Troms med bevilgning kr 100 000. For en helhetlig
forståelse av tiltaket vedlegges her Karvonens søknad til Fylkesmannen av 16.01.14 og vedtak
av 16.04.14. Som det her fremgår ble det opprinnelig søkt om kr 282 000 til flere tiltak for å
forebygge rovviltskade for perioden 01.06-25.09.14: Kr 54 000 til «tidlig nedsanking av sau», kr
41 000 til «forsinket slipp på utmarksbeite», kr 172 000 for «etablering av beredskapsareal» og
kr 15 000 til «innkjøp av radiobjeller». Totalt kr 282 000 som altså i sin helhet ble omsøkt hos
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Fylkesmannen. I Fylkesmannens vedtak bevilges kr 100 000 til gjerde-materiell for tiltaket
etablering av beredskapsareal. I vedtaket vises det til at Karvonen vil få tilsagn om «tidlig
nedsanking av sau» som tidligere, men vil ikke samtidig kunne få tilskudd til «Forsinket slipp»
samtidig med «tidlig nedsanking».
Etter råd fra Storfjord kommune og Landbrukskontoret i Balsfjord søkte Karvonen om SMIL
midler kr 72 000 til tiltaket, ergo omsøkt 100% finansiering til tiltak «Etablering av
beredskapsareal». Det ble innvilget kr 56 306 i SMIL midler med tildelingen ble senere trukket
av Fylkesmannen i Troms da SMIL midler ikke kan benyttes til dette formålet. Vedtaket var
påklaget Landbruksdepartementet, men stadfestet 31.08.15 ref. 15/20710-4, kopi oversendt
Storfjord kommune.
Karvonen søkte samtidig Storfjord kommune 10.06.14 om kr 30 000 til tiltaket «Etablering av
beredskapsareal». Sak ble ved feil oversendt landbrukskontoret i Balsfjord og ble først behandlet
i Storfjord kommune 31.10.14, PS 123/14. Søknaden ble avslått med henvisning om at tiltaket
var fullfinansiert. Vedtaket ble altså gjort før søker, og kommunen var kjent med at tildeling av
SMIL midler ble overprøvd.
Karvonen søker nå kr 60 000 til etablering av beredskapsareal med henvisning til at SMIL
midler ble trukket av Fylkesmannen, og at behandling i sak PS 123/14 følgelig ble gjort på feil
grunnlag. I samme søknad viser Karvonen til at totale kostnader for tiltaket er kr 181 373, mens
Fylkesmannen i sin behandling av søknad hadde et godkjent kostnadsoverslag på kr 172 000.
I kostnadsoverslag søknad til Fylkesmannen er det satt opp:
Innkjøp av materiell til gjerde
kr 100 000
Egen lønn
kr 25 000
Innleid arbeidskraft
kr 25 000
Diverse utgifter
kr 22 000
Totale kostnader
kr 172 000
Innsendt regnskap fra Karvonen i forbindelse med inneværende søknad viser totale kostnader:
Innkjøp av materiell til gjerde
kr 84 373
Egen lønn
kr 10 000
Egen kjøring
kr 6 000
Innleid arbeidskraft
kr 55 000
Diverse motorsag, rydding mv (egen)
kr 12 000
Maskinarbeid/traktor (egen)
kr 14 000
Totale kostnader
kr 181 373
Herav det omsøkes kr 60 000 fra Storfjord kommune.

Vurdering
Tiltaket er allerede finansiert med kr 100 000 fra Fylkesmannen i Troms. Av regnskap for
tiltaket utgjør eksterne kostnader kr 139 373 (innkjøp av materiell, innleid arbeidskraft).
Fylkesmannens tildeling utgjør altså 55 % av endelige, totale kostnader og 72 % av endelige,
eksterne kostnader. Storfjord kommune anser at søker har mottatt offentlig støtte til tiltaket i en
grad som tilsier at de ikke kan støttes ytterligere over Storfjord kommunes næringsfond.
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Rådmannens innstilling
Søknad avslås med henvisning til at tiltaket allerede har mottatt stor grad offentlig finansiering.

-29-
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e)i

Finn-Hugo Eriksen Karvonen

Scibbotten 14.01. 2014-

Storfiord Kommune
Jordbruksetat
9046 OTEREN

Kommunensvurderinger.
JFR. Søknad beredskapsarealer FKT. Midler jfr. VedleggSamt søknad om SMIL midler gjennom kommunen.

Arealene består av de gårdsnære jordbruksarealer med halvparten eid av bruker og andre
halvpart disponert ,oppdyrket og høstet av bruker gjennom de siste 30 år. Til sammen 74 da.
Fulldyrket og 28 da innmarksbeite.
Disse arealene vil kun bli brukt og lagt ut til beite ved forsinket beiteslipp om våren samt
forventet tidlig nedsaiildng ved Rovdyr angrep om høsten.
Det blir da ikke høstet grovforavling fra arealene.
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Side 2 av 2

om tidlig nedsanking på lik linje med medlemmer av beitelaget. Per i dag prioriterer vi kun
støtte til et av disse tiltakene i et beiteområde. Du vil derfor ikke motta tilskudd til forsinket
slipp i samtidig med tidlig nedsanking.
På grunn av stor søknadsmengde og høye søknadsbeløp, må Fylkesmannen prioritere mellom
søkere og fordele midler innenfor de rammene vi har. Vi har denned ikke mulighet til å
innvilge alle ti1skudd det blir søkt om. Dette innebærer at vi ikke gir tilskudd til
beredskapsareal i år, men vil vurdere dette på nytt ved eventuell søknad neste år. Et eventuelt
tilskudd skal dekke utgifter til gjerder og oppsett av disse. Dersom det inngår oppdyrking i et
slikt prosjekt dekker vi ikke kostnader til selve nydyrkinga. Vi dekker heller ikke utgifter til
rydding av trase. Tilskudd til beredskapsområdet må sees i sammenheng med tidlig
nedsanking. Det vil si at der en ikke benytter seg av tidlig nedsanking, er det liten mulighet
for tilskudd til beredskapsområde. Hvis du gjennomfører tidlig nedsanking til høsten, vil det
være aktuelt å kunne gi tilskudd til beredskapsareal for neste år.
Hvis det fortsatt er aktuelt å søke om tilskudd til beredskapsareal i 2014, ber vi deg ta kontakt
med kommunen og fa en vurdering av området det søkes om. Denne vurderingen må du legge
ved en evt. søknad. Kommunen bør si noe om:
Kan det aktuelle området brukes som beredskapsareal? Kvalitet mv.
Disponerer søker disse områdene? Evt. er det konflikter knyttet til området?
Har søker beiterett, evt. er det avklart med andre brukere av området?
Er det ordnet med evt. leieavtale?
Hvem eier området?
Du bør også ta kontakt mecl kornmunen og søke om S I

dler til tiltaket.

I følge forskriften § 6, kan en gi tilskudd til tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget. Dette
gjelder i hovedsak områder hvor man over flere år har hatt store tap av beitedyr uten at man
har klart å flnne tapsårsak, men hvor en mistenker at rovvilt forårsaker tap. I Troms har
dokumentasjonsgraden i flere år vært lavere enn gjennomsnittet for landet. Dette gjelder også
ditt beiteområde. Dette gjør at vi ikke har god oversikt over tapsårsaker. Bruk av elektranisk
overvålcing i en begrenset tidsperiode kan gi et bedre kunnskapsgrunnlag. Fylkesmannen har
ikke satt av midler for innkjøp av nye telesporsendere i år, men låner ut radiobj eller etter
søknad ti1 og gjennom Landbruk Nord. For øke kunnskapsgrunnlaget, og bedre
dokumentasjonsgraden i ditt beiteområde, har derfor FM i Troms valgt å låne ut,20_
radiobj eller til din besetning sesongen 2013. Du har fått eget brev om dette tidligere.

athrine Henau
miljøvemdirektør

ZL
Heidi-Marie Gabler
Fagansvarlig
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1169 -11

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

18.03.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
23/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
06.04.2016

Søknad om støtte til radiobjeller. Tilleggsopplysninger sak 92/15
Henvisning:
Strategisk nærings- og utviklingsplan
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg:
Tilleggsopplysninger/kopi fakturaer sendt etter Formannskapsmøte 11.11.2015

Saksopplysninger
I sak 92/15 vedtok formannskapet å utsette behandling av saken med vedtak:
«Saken utsettes. Søker anmodes om å fremskaffe fyldigere opplysninger om prosjektet i 2015,
og oversikt om egne utlegg».
Søker klager 18.11.15 på vedtaket. Han viser til at det foreligger to separate søknader; en for
«etablering av beredskapsareal», samt for «radiobjeller».
Radiobjeller et ett av flere tiltak under Fylkesmannens prosjekt «forebyggende tiltak mot
rovviltskade». Det vises til vedlagte søknad til og tilsagn fra Fylkesmannen i Troms på hele
prosjektet. Nåværende søknad gjelder «innkjøp, leie og drift» med søknadssum kr 24 800 med
henvisning til utgifter for innkjøp og abonnement av radiobjeller i perioden 2012-2015.
Dokumenterte utgifter er i følge innsendte faktura:
Telespor AS, fakturadato 23.03.12 kr 3925, 00 til telespor
Telespor AS, fakturadato 01.11.13 kr 5 875, 00 til rådgivning
Telespor AS, fakturadato 06.11.13 kr 15 181, 50 til innkjøp av radiobjeller
Telespor AS, fakturadato 29.04.14 kr 7 211, 75 til telespor og abonnement
Karl-Oskar Fosshaug, fakturadato 13.06.15 kr 12 281 til abonnement, tilgang til
brukerportal og batterisett.
Totalt dokumenter med faktura kr 44 474, 25
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Fylkesmannen i Troms viser i tilsagnsbrev 16.04.16 til følgende prinsipper for finansiering av
radiobjeller:
«Fylkesmannen har ikke satt av midler for innkjøp av nye telesporer i 2014, men låner ut
radiobjeller etter søknad til og gjennom Landbruk Nord. For å øke kunnskapsgrunnlaget, og
bedre dokumentasjonen i ditt beiteområde, har du mulighet til å leie 20 radiobjeller til din
besetning sesongen 2014. Vi dekker ikke drift av radiobjeller. Drift av radiobjeller regnes som
egenandel».
Troms Radiobjeller, som fra 2015 forvalter utleie av radiobjellene, viser til følgende prinsipp for
finansiering:
«Brukerne dekker direkte driftskostnader ved bruk av bjellene, det vil si årlig abonnement,
batterisett og nye batteripropper. Dette beløper seg for beitesesongen 2015 til ca kr 215,- eks.
mva. Kostnadene faktureres umiddelbart etter tildelingen er klar. Faktura må være betalt før
bjellene kan distribueres til bruker.»
Vurdering
Ut fra dokumentasjon fra faktura for 2015 gjelder beløpet drift av radiobjeller, slik dette
fortolket av Fylkesmannen i Troms og Troms Radiobjeller. Tiltaket har allerede offentlig støtte
gjennom Fylkesmannens prosjekt. Det anses ikke som naturlig at driftskostnader, som av
fylkesmannen regnes som egenandel, skal dekkes av kommunalt næringsfond.
Rådmannens innstilling
Søknaden avslås med henvisning til at kostnader 2015 er driftskostnader i et allerede offentlig
finansiert prosjekt.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/444 -39

Arkiv:

223

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.03.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
24/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
06.04.2016

Søknad om støtte til transport av humanitær hjelp

Vedlegg
1 Søknad om støtte til humanitær hjelp
2 Vedlegg til søknaden

Saksopplysninger
I e-post av 1. mars søker Hjelpande Hand Norge-Estland, Aksjon Ukraina v/Tetiana Solovei og
Malvin Nygård om støtte til transport av humanitær hjelp til barnehjem i Ukraina.
Viser forøvrig til vedlagte søknad.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/50 -63

Arkiv:

M00

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

22.03.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
25/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
06.04.2016

Kraftutbygginger i Storfjord kommune - søknad om forlenget frist for kommunal høring

Saksopplysninger
NVE har etter søknad fra rådmannen, forlenget kommunens frist for høringsuttalelse i alle
kraftverkssakene (6 stk) fra 1. april til 25. april 2016.
Storfjord kommune er nå i forhandlinger med utbyggerne (Storfjord Kraft AS) om en
utbyggingsavtale, særlig dersom Stordalen/Paras-prosjektet skal realiseres. Innholdet i denne
avtalen vil være svært avgjørende for hva Storfjord kommunestyre vil mene i sin
høringsuttalelse i sakene som helhet.
Storfjord formannskap viser til at NVE vil foreta sine befaringer i Storfjord på barmark
sommeren/høsten 2016. Storfjord kommune har gitt tilgang til sine vannressurser i mange saker
etterhvert, og snart er alle elvene utbygd. Det er derfor svært viktig at kommunen blir omforent
med utbyggerne, før høringsuttalelse sendes.
Rådmannens innstilling
Storfjord formannskap søker med dette om generell utsatt frist for kommunal høring i pågående
konsesjonssøknader om kraftutbygginger i kommunen fra 25. april til 20. mai 2016.
Formannskapet ønsker å vurdere innholdet av den endelige utbyggingsavtalen med Storfjord
Kraft AS, før man tar stilling til alle kraftutbyggingssakene.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/30 -43

Arkiv:

034

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

16.03.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
26/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
06.04.2016

Bevilgning egenandel til Kommunereformen - forhandlinger og folkehøringer

Saksopplysninger
Storfjord kommune er godt i gang med forhandlingsmøter, og det pågår utarbeiding av forslag
til intensjonsavtaler for Lyngenfjordalternativet og Storkommunealternativet (Tromsø).
Balsfjord har som kjent takket nei til videre samtaler med Storfjord.
Kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord har på nyåret måttet engasjere Viggo Jørn Dale fra
Lyngen kommune som prosjektmedarbeider i de neste fasene i kommunereformen, dvs under
forhandlingsmøtene og de foranstående folkemøter, folkehøringen/folkeavstemmingen.
Forhandlingsutvalgene har sammen vedtatt et budsjett for 1. halvår 2016 som betinger at hver
kommune går inn med ytterligere kr. 50.000,- hver. I budsjettet er det forutsatt ytterligere
bevilgning fra Fylkesmannen/Staten, noe som gjenstår å se. Også det allerede bebudede kr.
100.000,- til hver kommune i forbindelse med folkehøringen, er med her.
Vurdering
I april måned 2015, ble det bevilget ekstra kr. 170.000,- fra Storfjord til kommunereformen. I
tillegg har kommunen fått kr. 250.000,- fra Fylkesmannen. Disse midlene har i hovedsak gått til
engasjering av konsulenter (PWC) i forbindelse med utarbeiding av statusbilde for kommunen.
Det foreligger også to rapporter; en for Lyngenfjordalternativet og en for
Storkommunealternativet. Storfjord har så langt også dekket utgiftene som påløper til
forhandlingsutvalget.
Rådmannens innstilling
Storfjord formannskap bevilger inntil kr. 50.000,- som egenandel i forbindelse med videre
prosess med kommunereformen for 1. halvår 2016.
Beløpet finansieres ved senere budsjettregulering/bruk av dispensasjonsfondet.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/30 -44

Arkiv:

034

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

22.03.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
27/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.04.2016

Kommunereformen - folkehøring eller folkeavstemming over
forhandlingsresultater

Saksopplysninger
Kommunestyret har vedtatt å gå i forhandlinger om sammenslåing basert på følgende
alternativer:
- Lyngenfjordmodellen, event. bare Lyngen
- Storkommunemodellen (Tromsø)
- Balsfjord
- Storfjord består som egen kommune
Storfjord kommunes forhandlingsutvalg har deltatt i flere møter på nyåret, og man er nær
intensjonsavtaler med Lyngenfjordmodellen og Storkommunemodellen. Balsfjord kommune
har takket nei til videre samtaler.
Forhandlingsresultatetene skal formidles gjennom folkemøter og informasjon gjennom ulike
media. Etter folkemøtene vil man stå overfor to ulike muligheter når innbyggerne skal høres:
- Folkehøring
- Folkeavstemming
Folkehøring går ut på at man engasjerer konsulenter som ringer opp et visst antall innbyggere,
og stiller disse nærmere avtalte spørsmål i en kort samtale. Det vil være snakk om inntil 10% av
innbyggerne. Resultatene gir en pekepinn på hva innbyggerne mener. Kommunestyret må ta
stilling til om opinionsmålingene skal være retningsgivende eller bindende.
Folkeavstemming betyr at alle med stemmerett, eventuelt at man innlemmer 16-17 åringer, avgir
sin stemme over alternativene, enten om man ønsker å være egen kommune, eller med hvem
man rangerer som aktuelle sammenslåingsalternativ. Kommunestyret må ta stilling til om
resultatet av folkeavstemmingen skal være retningsgivende eller bindende. Her kan man også
vurdere hvilken overvekt et flertall skal ha (51/49, 52/48..osv.) Den overbærende faren er at
valgdeltakelsen blir lav, og da er man ikke sikker på hva det store flertall av folket egentlig
mener.
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Vurdering
Rådmannen tar ikke stilling til alternativene, da begge har sine fordeler og ulemper. Det mest
nærliggende når det gjelder hvilken betydning innbyggernes syn skal ha, er at disse er
retningsgivende. Lav valgdeltakelse er absolutt en fare som elimineres gjennom at resultatet blir
håndtert som retningsgivende. Likevel er saken så viktig, at alternativet med å kontakte 10% av
folket gjennom en opinionshøring, også blir problematisk.
Rådmannens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
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