
 

 

 HASVIK  KOMMUNE 
 Fjellvn. 6 
 9593  Breivikbotn 

 

 

 
 

MØTEINNKALLING 
 
Utvalg: FORMANNSKAPET 
Møtested: Rådhuset 
Møtedato: 13.05.2011 Tid: Kl. 09.00 
 
Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker 
Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Innkalte: 
Funksjon 
Leder 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 

Navn 
Eva D. Husby 
Gunnar Mauseth 
Siv O. Gamst 
Geir A. Iversen 
Elisabeth S. Mikalsen 

 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
47/11 11/46   
 REFERAT    
 
48/11 08/186   
 INNFØRING AV 30 SONE PÅ STREKNINGEN 

HUSTADGÅRDEN - "HASVIKSKILTET" PÅ KORSVIKVEIEN 
(HASFJORDVEIEN)  

 

 
49/11 10/431   
 FASTSATTE ADRESSER FOR FRITIDSEIENDOMMER   
 
50/11 11/197   
 SØRØYBORGER 2011   
 
51/11 11/49   
 ORIENTERINGSSAKER    
 
 
Breivikbotn, 5. mai 2011 
 
Eva D. Husby (s) 
ordfører 
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REFERAT  
 
 
Saksbehandler:  Odd Michelsen Arkiv: 074   
Arkivsaksnr.: 11/46   
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/11 Formannskapet 04.02.2011 
38/11 Formannskapet 04.04.2011 
47/11 Formannskapet 13.05.2011 
 
Innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Saksutredning: 
1) 
10/441-7 18.03.2011 RÅD//EA U40  
1197/11 Fylkesmannen i Finnmark 

VURDERING AV KONSEKVENSER FOR NATUR, MILJØ OG 
FRILUFTSLIV VED ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR 
LAKS OG REGNBUEØRRET VED LOKALITETEN HASVIK 

 
 
Bakgrunn: 
 
 
Vurdering: 
 
 
Vedlegg: 
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INNFØRING AV 30 SONE PÅ STREKNINGEN HUSTADGÅRDEN - 
"HASVIKSKILTET" PÅ KORSVIKVEIEN (HASFJORDVEIEN) 
 
 
Saksbehandler:  Bente Olsen Husby Arkiv: Q80   
Arkivsaksnr.: 08/186   
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
48/11 Formannskapet 13.05.2011 
 
Innstilling: 
Hasvik kommune v/ formannskapet vedtar å iverksette prosessen med å sette ned fartsgrensen 
fra 50 km/t til 30 km/t på strekningen ”Hustadgården” – ”Hasvikskiltet” på Korsvikveien 
(Hasfjordveien).  
 
Dette på bakgrunn av at farten langs fylkesveg 882 skal reduseres fra 50 km/t til 30 km/t i 
Hasvik tettsted, som følge av at Hasvik skole ligger inntil fylkesvegen (jfr. ny Vegtrafikklov, 
tilsvarende det som er vedtatt gjennomført for Sørvær tettsted). En 30-sone på Korsvikveien vil 
dermed bli en naturlig forlengelse av 30-sonen på fylkesvegen, noe som vil bidra til en sikrere 
skolevei og en mer trafikksikker fritid for de barna som bor langs denne strekningen. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
 
Etter henvendelse på vegne av flere beboere langs Korsvikveien (se vedlagte e-post fra Jann-
Arne Pettersen, datert 22. mars 2011), har Hasvik kommune funnet det naturlig å foreta en 
vurdering på hvorvidt det bør innføres 30-sone på deler av Korsvikveien. 
 
En gjennomgang av de tidligere vedtak som er gjort i forhold til å redusere fartsgrensene til 30 
km/t i bygdene i Hasvik kommune (Formannskapsmøte 21.06.99, sak 79/99), viser at det ikke 
er gjort vedtak for å redusere hastigheten på Korsvikveien (Hasfjordveien). Korsvikveien 
starter ved ”Hustad-gården” (der NAV er lokalisert), og strekker seg ut i retning Hasfjord. 
 
Vurdering: 
I etterkant av saken som ble behandlet i 1999, har det skjedd en del ting som taler for at 
kommunen bør vurdere å sette ned fartsgrensene på deler av Korsvikveien (Hasfjordveien) 
også: 
 

• Det er utarbeidet kommunal Trafikksikkerhetsplan (første gang i år 2000, gjeldende 
plan 2009-2012), som fokuserer på muligheten for trygg ferdsel på veiene for alle parter 
(med særlig fokus på barn og unge)  

• Det er økt tungtrafikk i området. I 1999 var det stort sett bare tungtrafikk i form av 
brøytebilen som kjørte denne strekningen, mens det i dag også er fisketransport ut til 
hjellene på Hasfjordnesset (i 1999 hadde vi rekefabrikk på Hasvik, og fabrikken benyttet 
ikke hjellene). Det er også ganske stor trafikk med større biler i forbindelse med 
aktivitetene som finner sted på AKSIS.  

• Det er kommet endringer i Vegtrafikkloven, som medfører at det i tilfeller hvor 
barneskoler ligger ved vei skal iverksettes en reduksjon i hastigheten til 30 km/t. Dette 
har Statens Vegvesen allerede vedtatt skal gjennomføres i Sørvær (KOS ga sin 
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tilsutning til dette i sak 14/10 den 22.04.10), og det skal merkes med 30-sone fra 
Havfiskeklubbens klubbhus. Dette medfører at hele Sørvær tettsted vil ha en fartsgrense 
på 30 km/t. Befaringen som ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av ny TS-plan 
2009-2012 viste at det samme er tilfelle for Hasvik skole. Vi ble da enige om at 
vegvesenet skulle ta stilling til om det skulle foretas en reduksjon i hastigheten fra 
Hasvågveien 7 (Magne Skoglund) og til Posthuskrysset, eller om denne 
fartsreduksjonen skulle gjelde helt ned til fergeleie. Hasvik kommune ga signaler om at 
det siste ville være å foretrekke, da vi har barn som benytter også dette siste strekket 
som skolevei.  

 
Slik vi vurderer det, vil det kunne være naturlig å etablere en 30-sone langs Korsvikveien 
(Hasfjordveien) på strekket fra ”Hustadgården” til ”Hasvikskiltet” som markerer grensen for 
Hasvik tettsted (se vedlagte kart m/ punktmarkeringer og bilde). Dette ville medføre en naturlig 
forlengelse av den 30-sonen som skal etableres gjennom bygda i forbindelse med skolevei, og 
vil bidra til at det også ville være naturlig at vegvesenet velger å strekke 30-sonen helt ned til 
fergeleie i stedet for bare til Posthuskrysset. Dermed unngår vi at tungkjøretøyene ”henter fart” 
på dette strekket. 
 
Det bor i dag 12 barn (og i perioder 14 barn) i barnehage-/ skolealder på strekket 
Posthuskrysset – Korsvikveien (Hasvikskiltet), og sannsynligheten for at det kan bli flere er stor 
da dette er et relativt ungt nabolag med mange beboere i etableringsfasen. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at formannskapet som planutvalg vedtar å iverksette prosessen 
med å sette ned fartsgrensen fra 50 km/t til 30 km/t på strekningen ”Hustadgården” – 
”Hasvikskiltet” på Korsvikveien (Hasfjordveien).  
 
Vedlegg: 
Kart som viser aktuell strekning for 30-sone på Korsvikveien 
E-post fra Jann-Arne Pettersen, datert 22. mars 2011 
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FASTSATTE ADRESSER FOR FRITIDSEIENDOMMER 
 
 
Saksbehandler:  Kim-Are Walsø Arkiv: L32   
Arkivsaksnr.: 10/431   
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/11 Formannskapet 04.02.2011 
49/11 Formannskapet 13.05.2011 
 
Innstilling: 
Hasvik formannskap som navnekomite og adresseforvalter har igangsatt adressering av 
bebygde så vel ubebygde fritidseiendommer i Hasvik kommune jf Matrikkelloven §§ 21, 25 og 
Matrikkelens føringsinstruks. Hasvik Formannskap vedtar framlagte adresselister og ber 
Matrikkelfører videreføre og ajourholde adresselisten jf lov og forskrift 
 
Saksutredning: 
Hasvik kommune v/Matrikkelfører har gjennomført adressefastsetting av fritidseiendommer i 
Hasvik kommune jf Matrikkelloven §§ 21, 25 og Matrikkelens føringsinstruks. Adresselisten 
ajourføres av Matrikkelfører i Hasvik kommune.  
 
Bakgrunn: 
Samtlige eiendommer bebygde og ubebygde skal ha offisiell adresse og det er kommunen som 
er adressemyndighet. Praksis har vært at bebygde områder (boligfelt) har fått tildelt vegadresse, 
mens mens man hyttefelt kun har benyttet Matrikkeladresse. Bakgrunn for adresseringen også 
skal innbefatte hyttefelt er en klar fordel for nødetatene, spesielt med tanke på skade på person 
hvor helikopter vil bli brukt som transportmiddel av den syke/skadde. Ved å ha en offisiell 
adresse å vise til vil helikopter kunne legge inn adressen i sin GPS og på en rask og enkel måte 
finne fram til den konkrete hytten hvor pasienten befinner seg.    
 
Vurdering: 
Arbeidet med adressering av fritidseiendommer er sluttført, men kontinuerlig ajourføring må 
gjøres av Matrikkelfører.   
 
Vedlegg: Adresseliste
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SØRØYBORGER 2011 
 
 
Saksbehandler:  Eva D. Husby Arkiv: 076   
Arkivsaksnr.: 11/197   
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/11 Formannskapet 13.05.2011 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med Sørøydagene skal Årets Sørøyborger 2011 kåres. Denne prisen går til en 
person som er en positiv og god Sørøyambassadør i ord og gjerninger.  

Via Hasvik kommunes hjemmeside er det bedt om forslag på kandidater med begrunnelse for 
hvorfor akkurat denne personen bør bli årets Sørøyborger.  
 
Alle "Sørøyborgere" – både de som bor i kommunen og eksterne kan foreslås. Medlemmene i 
Formannskapet (juryen) kan ikke være kandidater til prisen. 

 
Følgende personer er kåret til årets Sørøyborger: 
2009: Ragnar Nilsen 
2010: Ken Arne Brox. 
 
Saken legges fram for Formannskapet uten innstilling.  
 
 
Bakgrunn: 
 
 
Vurdering: 
 
 
Vedlegg: 
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ORIENTERINGSSAKER  
 
 
Saksbehandler:  Odd Michelsen Arkiv: 030   
Arkivsaksnr.: 11/49   
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/11 Formannskapet 11.03.2011 
51/11 Formannskapet 13.05.2011 
 
Innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Saksutredning: 
 
Orienteringssaker: 

• Settefiskanlegget på Hasvik  
• Dønnesfjord Vindpark 
• Ny-boligen, Hasvik 

 
 
Bakgrunn: 
 
 
Vurdering: 
 
 
Vedlegg: 
 
 


