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Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker 
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Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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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 
52/11 Formannskapet 01.06.2011 
89/11 Formannskapet 25.08.2011 
97/11 Formannskapet 19.09.2011 

 

Innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 

Saksutredning: 
1) 
08/175-8 27.06.2011 ORD//EH N00  

2738/11 Finnmark fylkeskommune 

FINNMARK FYLKESKOMMUNES INNSPILL TIL FERDIGSTILLELSE 
AV FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 
 

 

Bakgrunn: 
 
 

Vurdering: 
 
 

Vedlegg: 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I 

UTMARK 

MARLENE JAKOBSEN 
 

Saksbehandler:  Erik Arnesen Arkiv: K01   
Arkivsaksnr.: 11/309   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/11 Formannskapet 19.09.2011 

 

Innstilling: 
Søknad fra Marlene Jakobsen om dispensasjon etter motorferdselsloven § 6 avslås. 
 

Saksutredning: 

 
Ved søknad innkommet 11.08.2011 søker Marlene Jakobsen om dispensasjon fra 
motorferdselsloven for frakt av campingvogn og materialer fra avkjørsel fra fylkesvegen i 
Markeila til egen hyttetomt med adresse Markeilavatnet 11. Det er oppgitt i søknaden at 
transporten er tenkt foretatt med bil. Det er ikke opplyst nærmere i søknaden hvor mange turer 
det søkes om. 
 
Etter motorferdselsloven § 6 kan det gis dispensasjon dersom det foreligger ”særlige grunner”. 

Om vilkåret er oppfylt må avgjøres etter en samlet vurdering hvor blant annet transportbehovet 
vurderes opp mot hvilke skader transporten kan antas å påføre terrenget.  
 
Teknisk rådgiver har foretatt befaring av det aktuelle området. Traseen som tenkes fulgt ligger 
delvis langs et gammelt traktorspor. Anslagsvis de siste 150 meter ligger imidlertid i delvis 
myrlent uberørt terreng. Blant annet må et bakkefar passeres. Traseens beskaffenhet 
sammenholdt med at transporten planlegges gjennomført med terrenggående bil medfører at det 
etter administrasjonens vurdering neppe vil la seg gjøre å gjennomføre transporten slik den er 
skissert i søknaden uten å påføre terrenget ikke ubetydelige sår. 
 
Jakobsen har ikke søkt om tillatelse til midlertidig eller varig plassering av campingvognen på 
tomten etter plan- og bygningsloven.  
 
Hasvik kommune bør etter administrasjonens syn fortsatt praktisere en streng praksis for 
dispensasjoner knyttet til frakt av bygningsmaterialer over uberørt terreng på barmark.  
 
Administrasjonen mener etter dette at vilkåret ”særlige grunner” i motorferdselsloven § 6 ikke 
kan anses oppfylt, og innstiller på at søknaden avslås. 
 
 

Vedlegg: Søknad og flyfoto. 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I 

UTMARK 

KRISTIN OLSEN/KJELL LØVBERG 
 

Saksbehandler:  Erik Arnesen Arkiv: K01   
Arkivsaksnr.: 11/325   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/11 Formannskapet 19.09.2011 

 

Innstilling: 
Kristin Olsen og Kjell Løvberg gis i medhold av motorferdselsloven § 6 tillatelse til å benytte 
motorredskap for frakt av vedovn fra Dønnesfjordveien til hytte med adresse Øvre Eggevann 1. 
Tillatelsen gjelder en enkelt tur. 
 

Saksutredning: 
Ved søknad datert 30.08.2011 søker Kristin Olsen og Kjell Løvberg om dispensasjon fra 
motorferdselsloven for frakt av vedovn fra Dønnesfjordveien til egen hytte med adresse Øvre 
Eggevann 1. Kjøretøyet som er tenkt benyttet er en såkalt ”jernhest”. Kjøretøyet ansees som et 
av de mest skånsomme som kan benyttes til transport i terreng på bar mark. 
 
Etter motorferdselsloven § 6 kan det gis dispensasjon dersom det foreligger ”særlige grunner”.  
Om vilkåret er oppfylt må avgjøres etter en samlet vurdering hvor blant annet transportbehovet 
vurderes opp mot hvilke skader transporten kan antas å påføre terrenget. 
 
Søkeren oppgir at ovnen veier 150 kg. Samtidig opplyses det at kjøringen kun vil bli foretatt 
dersom det er tørt i terrenget. Traseen som tenkes fulgt ligger hovedsakelig langs et gammelt 
traktorspor som tidligere er benyttet til transport av materialer m.m. til hyttefeltet ved 
Eggevannet. Den delen av traseen som ikke følger traktortråkket følger i det vesentlige 
bergrabber og tørre lyngbakker. 
 
Administrasjonen mener det er vanskelig å se at søkerne har aktuelle alternative måter å frakte 
ovnen på. Samtidig er den valgte traseen av en slik beskaffenhet at transporten må antas å 
kunne påføre terrenget helt minimale skader.  
 
Administrasjonen mener derfor at vilkåret ”særlige grunner” i motorferdselsloven § 6 er 
oppfylt, og innstiller på at søknaden innvilges. 
 
 

Vedlegg: 
 
Søknad, datert 30.08.2011, samt kartutsnitt. 
 
Breivikbotn 01.09.2011. 
 
 
Erik Arnesen 
Rådmann. 
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SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

AREAL TIL HJELLGRUNN UNDER GNR 16/1 VED STORE KORSVIK 
 

Saksbehandler:  Kim-Are Walsø Arkiv: L42   
Arkivsaksnr.: 11/323   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/11 Formannskapet 19.09.2011 

 

Innstilling: 
Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven §9 imøtekomme søknad fra Fefo om fradeling av 
parsell til Nergård Sørøya fra Gnr 16 Bnr 1 i Hasvik. Den fradelte parsellen skal brukes til 
hjellgrunn.     
 
 

Saksutredning: 
Fefo søker om fradeling av en parsell fra Gnr 16 Bnr 1 som benyttes som hjellgrunn for 
fiskehjeller til Nergård Sørøya ved Store Korsvika. Grunnen benyttes allerede til dette formålet, 
men det skal nå fradeles et areal til dette formålet.   
 
 

Bakgrunn: 
Hjemmelshaver av Gnr 16 Bnr 1 Fefo skal fradele areal fra Gnr 16 Bnr 1 som skal benyttes som 
hjellgrunn til Nergård Sørøya. I dag benyttes arealet som hjellgrunn, men det skal fradeles et 
areal som Nergård Sørøya skal kjøpes fra eller festes hos Fefo   
 
 

Vurdering: 
Hasvik kommune v/Teknisk etat ser ingen vanskeligheter med fradelingen.  
 

Vedlegg: 
Søknad og kart 
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REKVISISJON AV KARTFORRETNING 

G/BNR 16/108 
 

Saksbehandler:  Kim-Are Walsø Arkiv: G/BNR 16/108  
Arkivsaksnr.: 11/330   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/11 Formannskapet 19.09.2011 

 

Innstilling: 
Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven §9 imøtekomme søknad fra Arve Nilsen om 
fradeling av parsell fra Gnr 16 Bnr 108 i Hasvik. Den fradelte parsellen skal brukes til festetomt 
for allerede eksisterende hytte. 
 
 

Saksutredning: 
Arve Nilsen søker om fradeling av en parsell fra Gnr 16 Bnr 108 som skal benyttes til festetomt 
for eksisterende hytte som står på omtalte eiendom.  
 
 

Bakgrunn: 
Arve Nilsen er arving etter Anker Nilsen og ønsker å fradele en parsell rundt hytte etter avdøde 
Anker Nilsen. Arve Nilsen skal stå som hjemmelshaver av bl.a.Gnr 16 Bnr 108, mens en annen 
arving skal overta selve hytten. Arve ønsker derfor at det fradeles en parsell rundt hytten som 
skal brukes som festetomt for hytten.  
 
 

Vurdering: 
Hasvik kommune v/Teknisk etat ser ingen vanskeligheter med den omtalte fradelingen.  
 
 

Vedlegg: 
Søknad og kart 
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HASVIK KOMMUNES KRISESENTERTILBUD 

 
 

Saksbehandler:  Erik Arnesen Arkiv: H43   
Arkivsaksnr.: 08/147   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/08 Formannskapet 04.09.2008 
107/09 Formannskapet 03.11.2009 
112/10 Formannskapet 10.12.2010 
102/11 Formannskapet 19.09.2011 

 

Innstilling: 
Hasvik kommune trekker oppsigelse av ”Samarbeidsavtale om organisering og drift av Vest-
Finnmark krisesenter”. 
 
 

Saksutredning: 
 
Formannskapet fattet den 10.12.2010 følgende vedtak i sak 112/10: 
 
Hasvik kommune sier opp ” Samarbeidsavtale om organisering og drift av Vest-Finnmark 

krisesenter. 

 

Finansieringen av kommunenes krisesentertilbud ble fra og med budsjettåret 2011 lagt om slik 
at kommunene fikk fullt finansieringsansvar samtidig som deler av utgiftene ble kompensert ved 
økning av rammetilskuddet. 
 
Bakgrunnen for vedtaket var at Hasvik kommunes utgifter til krisesentertilbud så ut til å bli 
uforholdsmessig høye etter den varslede omleggingen av finansieringen. Hasvik kommune 
ønsket derfor mulighet til å vurdere alternative løsninger. 
 
Rådmannen gjennomførte forhandlingsmøte med de øvrige samarbeidskommunene i januar 
2011. Det ble oppnådd enighet om en finansieringsmodell som medfører at Hasvik kommunes 
samlede utgifter til drift av Vest-Finnmark krisesenter ikke vesentlig vil overstige det beløp vi 
tidligere har betalt med tillegg av økte rammeoverføringer som følge av den ovenfor nevnte 
økningen i rammetilskuddet.  
 
Rådmannen mener kommunen har et godt krisesentertilbud gjennom deltakelse i Vest-Finnmark 
krisesenter. Når det nå er oppnådd enighet om en akseptabel finansieringsmodell, bør 
kommunen derfor fortsette samarbeidet. 
 
Det innstilles derfor på at oppsigelsen av avtalen trekkes. 
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IMPLEMENTERING AV SAMHANDLINGSREFORMEN I HASVIK KOMMUNE 

 
 

Saksbehandler:  Bente Olsen Husby Arkiv: G00 &10  
Arkivsaksnr.: 11/143   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
44/11 Formannskapet 04.04.2011 
18/11 Kommunestyret 14.04.2011 
103/11 Formannskapet 19.09.2011 

 

Innstilling: 
Hasvik kommune v/ formannskapet godkjenner iverksettelse av prosjektet ”Implementering av 
samhandlingsreformen i Hasvik kommune”, i henhold til beskrivelser og budsjett i tidligere 
godkjente søknadsdokumenter. Målsettingen er en 3-årig prosjektfase, hvor man må søke 
ekstern delfinansiering for hvert av de tre årene. Det forutsettes dermed en årlig godkjennelse 
av formannskapet for iverksettelse av et nytt prosjektår. 
 
Kommunens egenfinansiering for 2011 dekkes innenfor eksisterende budsjett. Kommunens 
egenfinansiering for 2012 innarbeides i driftsbudsjett for 2012. 
 
 

Saksutredning: 
Hasvik kommune søkte i mars 2011 om tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, i forbindelse med 
opprettelsen av prosjektet ”Implementering av samhandlingsrefomen i Hasvik kommune”.  
Prosjektet har en målsetting om årlige tilskudd fra Helsedirektoratet i 3 år, hvorpå prosjektets 
innhold skal implenteres som en del av ordinær drift. 
 
Prosjektet forutsettes kjent som følge av tidligere politisk godkjenning av søknaden, og vil ikke 
bli nærmere presentert her. 
 
I sak 18/11 vedtok formannskapet at man ved et eventuelt positivt tilsagn om tilskudd fra 
Helsedirektoratet, skulle gjøre en endelig vurdering og godkjenning for iverksettelse av 
prosjektet. 
 
Vi fikk i tilsagnsbrev datert 20.06.2011 innvilget omsøkte tilskudd på kr 440.000,-, med 
utgangspunkt i en årlig totalkostnad i prosjektet på kr 660.000,-. Dette vil si at prosjektet er 2/3 
dels eksternt finansiert, og egenfinansieringen for hele det første prosjektåret er beregnet til kr 
220.000,-. Kommunens egenfinansiering for 2011 dekkes innenfor eksisterende budsjett. 
Kommunens egenfinansiering for 2012 innarbeides i driftsbudsjett for 2012. 
 
Som følge av sen oppstart i 2011, vil kostnadene naturlig nok bli lavere. Eventuelle ubenyttede 
tilskuddmidler vil søkes overført til neste års budsjett, ihht. bevilgningsreglementet som er 
beskrevet i tilsagnsbrevet. 
 



  Sak 103/11 
 

   

 

Vurdering: 
Rådmannen finner at prosjektet er innvilget det omsøkte beløp, og at forutsetningen for 
iverksettelse av prosjektet i henhold til prosjektbeskrivelsen i søknaden er til stede. Det 
anbefales derfor at formannskapet godkjenner iverksettelse av prosjektet. 
 

Vedlegg: 
Tilsagnsbrev fra Helsedirektoratet, datert 20.06.2011 



  Sak  104/11 

 

Side 11 av 11 

OMSORGSBOLIGER I HASVIK 

 
 

Saksbehandler:  Kim-Are Walsø Arkiv: 613 H41   
Arkivsaksnr.: 11/77   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/11 Kommunestyret 17.02.2011 
67/11 Formannskapet 09.06.2011 
33/11 Kommunestyret 16.06.2011 
88/11 Formannskapet 10.08.2011 
104/11 Formannskapet 19.09.2011 

 

Innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 21-1 og § 21-4 1. ledd gis Stein Hamre arkitektkontor 
as rammetillatelse i forbindelse med bygging av omsorgsboliger for Hasvik kommune på stedet 
Hasvik 
 
 

Saksutredning: 
Stein Hamre akitektkontor as søker om rammetillatelse for bygging av omsorgsboliger for 
Hasvik kommune på stedet Hasvik. Hasvik kommune er i dialog med familien Hustad om kjøp 
av eiendommene Gnr 16 Bnr 295, 296 og 297 for oppføring av nevnte boliger.  

 

Bakgrunn: 
Hasvik kommune skal bygge omsorgsboliger på stedet Hasvik. I den forbindelse har Stein 
Hamre arkitektkontor as søkt om rammetillatelse i forbindelse med bygging.  
 
 

Vurdering: 
Hasvik Formannskap kan i henhold til Plan- og bygningsloven § 21-4 og 21-4 1 ledd gi 
rammetillatelse til søker.  
 
 

Vedlegg: 
Dokumenter med tegninger for saken. 
 


