
Kattfjord Utviklingslag 

 

 

Referat fra styremøte 
Tirsdag 15.juni kl. 19.00 

Sted: Kattfjord skole 
 
Disse er innkaldt til møte: 

Anita Winther leder  

Steinar Olsen Styremedlem Meldt forfall 

Per Tore Uteng Styremedlem Meldt forfall 

Ann-Sissel Westgård Sekretær  

Oddvar Olsen Nestleder  

Kai Morten Brox Kasserer Meldt forfall 

Lars Tore Dalsbøe vara  

Jorunn Minde vara Meldt forfall 

Rita Korsberg vara Meldt forfall 

 
Saksliste: 

Sak 26/10 Godkjenning av innkalling 

Merknader: 
Ingen 

Vedtak: Godkjent. 

Sak 20/10 Hamn på Sandneshamn 

Merknader:  
Redegjørelse fra Hermod Olsen.  

- Kjelstup har fått bunnkjetting. Høst 2003 fikk fisker laget en henvendelse 
fra Kystverket (Heidi Holmvik) om at båtene måtte fjerne båtene. 
Fiskerlaget fikk da tilbud om å overta, men at den personen som først 
meldte seg skulle få den. Hermod fikk da tilbud om å overta kjettingen, 
men etter dette førte han ikke noe.  

- Brev fra 2004 som kom kjettingen kom til å bli dratt opp, men Hermod 
hørte da ikke noe. Den ble i senere tid gitt til hytteeiere. 

- Uvesentlig hvem kjettingen tilhører. Men pr. i dag sperrer den for fiskere 
som kan sette ut fastfortøyninger.  

- Tromsø Havn som er ansvarlig myndighet. 
- Er dette til hinder/fare for ferdsel er stikkord. 
- Kjettingen må flyttes inn nærmere land, slik at den ikke er til hinder/fare 

for ferdsel. 
- Hytteeiere gir uttrykk for at de eier havnen.  
- Handler om arealbruk i distriktet. 

Vedtak: 
Enighet om følgende prinsipper/fremgangsmåte videre: 

- Bunnkjettingen må flyttes slik at den ikke er til hinder/fare for ferdsel. 
- Næringsdrivende/fiskere må få benytte havnen til nødhavn, samt at 

havnen skal være tilgjengelig for bygdefolket. 
- Fiskerlaget får hjelp av sin jurist. Har vi grunnlag for å jobbe videre med 

denne saken? Vi får en juridisk tilbakemelding. 
- Utviklingslaget sjekker opp om det foreligger noen godkjenning av endring 

av bruk i havnen. Skriver en henvendelse til Tromsø Havn ang. dette. 
- Hvilken praksis/håndheving av bruk av havn kan eierne benytte? 
- Lage en felles uttalelse/henvendelse på bakgrunn av denne vurderingen. 



Kattfjord Utviklingslag 

 

Sak 03/10 Hjemmesiden: www.kattfjord-nytt.no  
- Plakat ferdig trykt opp. 

Merknader: 

Vedtak: Utsatt. 

Sak 04/10 Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandveien 
- Kontakt med miljø-, energi- og transportkomiteen (Steinar)? 

Merknader: 

Vedtak: Utsatt. 

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862 
- Kontakt med fylkeskommunen (Kai-M)? 

Merknader: 

Vedtak: Utsatt. 

Sak 06/10 Flere boligtomter og økt tilflytting 
- Brev sendt til grunneiere? Noen flere tilbakemeldinger? 
- Boligmessa (Steinar)? 
- Vengsøyprosjektet (Rita/Anita)? 

Merknader: 

Vedtak: Utsatt. 

Sak 07/10 Lokal arealplan for Kattfjord 
- Lars-Tore 

Merknader:  
- Benytte kart til å merke av hva som finnes, og hvilke områder det er boliger 

til salg.  
- Ann-Sissel sjekker ut med Hjalmar om å ta ut et enklere kart. 
- Lager dette klart til Boligmessa. 

Vedtak:  
Ann-Sissel og Lars-Tore jobber videre med saken. 

Sak 08/10 Grustaket i Nordfjordbotn 
- Informasjon om utvikling (Rita/Anita) 

Merknader: 

Vedtak: Utsatt. 

Sak 09/10 Utsiktsrydding i Kattfjord 

Merknader: 
- Ann-Sissel/Anita orienterer. 
- Grunneieravtaler. 
- Veien videre: Kontakte grunneiere, opprydding, stubbebehandling? 
- Dugnad i gang på Storneset for de kommunale midlene. 

Vedtak: Utsatt. 

Sak 10/10 Markedsføring av Kattfjordbygda 
- Ann-Sissel orienterer. 

Merknader: 

Vedtak: Utsatt. 

Sak 11/10 Raudfjellet vindkraftverk 

Merknader: 
- Brev sendt til Norsk miljøkraft AS. Svar? 
- Sende leserinnlegget? Forslag legges frem på møtet. 

Vedtak: Utsatt. 

Sak 12/10 Mobildekning ved strømstans 
-  Steinar? 

Merknader: 

http://www.kattfjord-nytt.no/
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Vedtak: Utsatt. 

Sak 15/10 Endring av fellesvedtektene; sende inn sak til Plan og næring? 

Merknader: 
- Kommentarer fra Oddmar sendt til alle på mail i april. 

Vedtak: Utsatt. 

Sak 23/10 Opprettelse av konto i bank, registrering i Brønnøysundregisteret. 
Avvikling av kontoer til Sjøtun/Sandneshamn og Nordre Kattfjord Utviklingslag. 

- Anita/Kai-Morten orienterer. 

Merknader: 

Vedtak: Utsatt. 

Sak 27/10 Søppelrydding;  

Merknader: 

Vedtak: 

Sak 28/10 Havarerte sjarker i fjorden 

Merknader: 
-  Oddvar og Per-Tore orienterer. 

Vedtak: Utsatt. 

Sak 29/10 Eventuelt 

Merknader: 
Neste styremøte 19.august kl 19. 

Vedtak:  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ann-Sissel Westgård 
Sekretær 
 
 


