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39/11
REFERATER

Faglig tilråding
Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:
Referatene tas til orientering. Enstemmig.

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

 
40/11
GODKJENNING AV KOMMUNALE BARNEHAGER

Faglig tilråding

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Med bakgrunn i opplysninger gitt om Sørvær og Hasvik barnehage, og i henhold til krav stilt i 
barnehagelov av 17.juni 2005, vedtar Hasvik kommunestyre å godkjenne Sørvær og Hasvik 
barnehage.
§5 i vedtekter for barnehagene i Hasvik kommune endres jmf vedtaket til:

§5. Antall barnehageplasser:
Med en avdeling
Sørvær oppvekstsenter, barnehagen, Breivikbotn barnehage og Hasvik barnehage har inntil 18 
plasser for barn i alderen 10 mnd til 6 år
Med tre avdelinger:
Hasvik barnehage har inntil 45 plasser for barn i alderen 10 mnd til 6 år.

Utvidelse av antall plasser:
Barnehage med en avdeling kan ved administrativt vedtak utvides til to- eller tre-
avdelingsbarnehage.

Behandling:
Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med bakgrunn i opplysninger gitt om Sørvær og Hasvik barnehage, og i henhold til krav stilt i 
barnehagelov av 17.juni 2005, vedtar Hasvik kommunestyre å godkjenne Sørvær og Hasvik 
barnehage.
§5 i vedtekter for barnehagene i Hasvik kommune endres jmf vedtaket til:

3



§5. Antall barnehageplasser:
Med en avdeling
Sørvær oppvekstsenter, barnehagen, Breivikbotn barnehage og Hasvik barnehage har inntil 18 
plasser for barn i alderen 10 mnd til 6 år
Med tre avdelinger:
Hasvik barnehage har inntil 45 plasser for barn i alderen 10 mnd til 6 år.

Utvidelse av antall plasser:
Barnehage med en avdeling kan ved administrativt vedtak utvides til to- eller tre-
avdelingsbarnehage.

 
41/11
REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2011

Faglig tilråding
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Regnskaps- og finansrapporten pr 2. tertial tas til orientering.

Behandling:
Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Regnskaps- og finansrapporten pr 2. tertial tas til orientering.

 
42/11
BUDSJETTREGULERING 2011

Faglig tilråding
Driftsbudsjettets kto. 1.1001.1505.120 økes med kroner 40.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.1204.1505.120 økes med kroner 50.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.2171.2010.201 økes med kroner 80.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.2524.1800.385 økes med kroner 20.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.2524.2300.385 økes med kroner 50.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.2741.4705.325 opprettes med kroner 200.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.8300.5400.880 reduseres med kroner 440.000.

Behandling:
Ordfører Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Driftsbudsjettets kto. 1.1001.1505.120 økes med kroner 40.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.1204.1505.120 økes med kroner 50.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.2171.2010.201 økes med kroner 80.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.2524.1800.385 økes med kroner 20.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.2524.2300.385 økes med kroner 50.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.2741.4705.325 opprettes med kroner 200.000.
Driftsbudsjettets kto. 1.8300.5400.880 reduseres med kroner 440.000.

 
43/11
PARKERING FOR SNØSCOOTERE

Faglig tilråding

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

1. Hasvik Kommune vil søke å få opprettet gode parkerings muligheter for snescootere, 
biler/tilhengere på følgende lokasjoner:
a. Ved Hasvik Skole
b. Ved Risvågdalen
c. Ved Flågavann-nedre.
d. Ved Trollelv (Dønnesfjordkrysset)
e. Ved Markeila
f. Ved Masseuttak,Vikran

2. Hasvik Kommune ønsker å sikre allmennhetens rett til å bruke disse lokasjoner, samt få 
dette inn i gjeldende reguleringsplaner.

Bakgrunn:

Hasvik Kommunestyre vektlegger sikkerhetsaspektet ved plassering av løypenettet for 
snescooterkjøring i Hasvik Kommune. Dette medfører at det må opparbeides gode parkerings- 
opplastingsmuligheter i tilknytning til start- og endepunktene for løypenettet.
Ved opparbeidelse av disse parkerings- og opplastingsplassene, må fokuset på sikker atkomst 
til disse lokasjoner veie tungt.

Behandling:
Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

1. Hasvik Kommune vil søke å få opprettet gode parkerings muligheter for snescootere, 
biler/tilhengere på følgende lokasjoner:
a. Ved Hasvik Skole
b. Ved Risvågdalen
c. Ved Flågavann-nedre.
d. Ved Trollelv (Dønnesfjordkrysset)
e. Ved Markeila
f. Ved Masseuttak,Vikran

2. Hasvik Kommune ønsker å sikre allmennhetens rett til å bruke disse lokasjoner, samt få 
dette inn i gjeldende reguleringsplaner.

Bakgrunn:

Hasvik Kommunestyre vektlegger sikkerhetsaspektet ved plassering av løypenettet for 
snescooterkjøring i Hasvik Kommune. Dette medfører at det må opparbeides gode parkerings- 
opplastingsmuligheter i tilknytning til start- og endepunktene for løypenettet.
Ved opparbeidelse av disse parkerings- og opplastingsplassene, må fokuset på sikker atkomst 
til disse lokasjoner veie tungt.

 
44/11
OPPGRADERING AV SNØSCOOTERLØYPENETTET I HASVIK KOMMUNE

Faglig tilråding

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

1. Hasvik Kommune søker Fylkesmannen i finnmark om å få foreta mindre justeringer av 
eksisterende løypenett for snøscooter i henhold til følgende oppsett og beskrivelse:

Større endringer av løypenettet: 
Løype nr 6:
Ved Per Iversheimen, flyttes til: Nord for Sverresvingen ved Breivik, krysser veien ved 
møteplass ved fylkesveien,ca 700m fra ”skihytta”. Deretter i bue 300 m Sør-for Breivikvatnan 
til Markeilvatnet og til P-Plass i Markeila. 
Merk! Fra løype 4 til Markeilvatnet er det ikke tillatt å fravike traseen.

Ny løype nr 11:
Fra løype nr 1 Østafor Steinvatnet, langs dalsøkk, Nordover, deretter over øvre Eggevatn til 
Løype nr 2. Lengde ca 4.0 km
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Ny løype nr 12:
Fra Sør- enden av Gjertrudvatnet, Nordover langs dalsøkk mot løype 9 ved krokvatna. Lengde 
ca 5,8 km

Mindre endringer av løypenettet:
Løype nr 1:
Fra veien til Gabbrofeltet i Hasvik, ved Hasvik skole, langs foten av fjellet Navaren til Hasvåg, 
derfra i rett linje Nordover, over nedlagt grustak og parallelt med Fylkesveien frem til 
avkjørsel ved bekk fra Gustavsenvatnet, på Nordsiden av bekken over Gustavsenvatnet Nord- 
østover til Nordenden av tungebakkvatnet. Deretter Østover på Østsiden av Barbosdalen, mot 
Vest siden av Rivaren. Via Øvre Flågavatn til Hasfjordvatnet. Herfra med en avstikker til 
fylkesveien ved nedre Flågavatn. Fra Hasfjordvatnet mot Sør- enden av Steinvatnet. Derfra 
svinger den Nordover langs dalsøkk til høyde 239 der den dreier Sørøstover til vann 302 
(Martinvatnet). Deretter til vann 340 og i tilnærmet rett linje langs vassdrag frem til høyde 
532, der den dreier Nordover ned til Sør-Enden av vann 428, over vann 428 og vann Østafor 
høyde 489, dreier Vestover og møter løype 2 og 10 i knutepkt ved Slusken.
Mer detaljert beskrivelse enn tidligere.

Løype nr 2:
Fra Breivikbotn ved Trollelv (Dønnesfjordkrysset), langs veien til Dønnesfjord, langs Dalvatna 
og tvers over Nord- enden av Smalvatnet. Bøyer seg noe Sør- over mot Store Eggevatnet, 
deretter Nordøstover, på Nord-siden av lite tjern ved Eggevatnet, danner knutepkt med løype 8 
til Ofjord.  Videre østover, Nord for høyde 270 der den dreier Nordover mot knutepkt med 
løype 1 og 10 ved Slusken.
Deretter Nordover til like øst for høyde 332, over brennhaugvatnet, Vest for og over storvatnet 
i Dønnesfjord til Elvestrand.
Mer detaljert beskrivelse enn tidligere.

Løype nr 3:
Fra Krokvatna (vann 146) over Krokvatna og vann 152 og 191, deretter via Kristianvatnet på 
Sør siden av kraftlinje mot Storelva der den dreier Nordvestover, møter løype 3 i knutepkt Sør 
for Sandfjellet høyde 194 og ender på Børstrand.
Mindre justering mot syd parallelt med kraftlinje ned mot elva til storvatnet i Børfjord

Løype nr 4:
Fra Breivik ved avkjørsel fylkesvei mot høyde 133, videre over Falkeberghøgda, over 
Stupavatna i en stor bue Østover og Syd for Himmelhaugene, mellom høyde 290 og 328, 
deretter Syd for høyde 350 og frem til knutepkt med løype 8.
 Justeres sydover i området Østafor Himmelhaugene/Sør for Kobbebuktvatna.

Løype nr 5: 
Fra løype 4 Nord for Breivik med markert sving, mot Sandfjordskaret og på Nord siden av 
Fossbakken forbi Hespervika til Øst for Platåveien. Deretter ned til masseuttak ved Vikran.
Startpunkt endres til masseuttak ved Vikran.
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Løype 7: 
Fra Løype 1 ved vatn 428, sandvatn, over vatn 395, Gustavvatn og langs vassdrag i en bue til 
Mattisvatnet, deretter fra Sør enden av Mattisvatnet over høydedrag Østover til Syd enden av 
Gjertrudvatnet.
Justeres der den kommer ned på Mattisvatnet, følger over vatna til syd enden der den følger  
høydedrag ned mot Gjertrudvatnet.

Løype 8:
Fra Løype 2 Nord av Store Eggevatnet over høyde mellom Skoddefjellet og Sluskfjellet ned til 
Store Åfjordvatnet, videre til Lille Åfjordvatnet.
Ingen endringer.

Løype 9:
Fra løype nr 3 og 10 i knutepkt på Krokvatna, Nordover over vann 182 til Næringsbukta i 
Dønnesfjord.
Ingen endringer.

Løype 10:
Fra løype 2 Østafor Sluskfjellet over Geitryggen mot vatn 178 deretter over Geitvatnet mot 
høyde 35 via vatn 233, Nordover til Nord-Enden av Krokvatna til knutepkt med løype 3 og 9.
Mer detaljert beskrivelse enn tidligere.

2. Videre søker Hasvik Kommune om å etablere 2 nye løyper, løype nr 11 og løype nr 12, 
samt forlenge løype nr 4 mot Markeilvannet og løype 9 fra Børstrand i Børfjord, følge 
ubrøytet vei frem til Sandnes i Børfjord.
Løype nr 6 fjernes og blir en forlengelse av løype nr 4, mot Markeila.

Begrunnelse for dette er:
1. Hasvik Kommune vil i sitt nye løypenett vektlegge sikkerhetsaspektet ved plasseringen 

av løypene. Dette medfører noen mindre korrigeringer av eksisterende løypenett. Det er 
da tatt hensyn til at løypenes profil og plassering blir lagt i god avstand fra bratte heng, 
områder med skredfare og andre vanskelig forserbare områder. Viser og til NGU. 
Aktsomhetskart for snøskred

2. Hasvik Kommune har til hensikt å ha snøscooterløyper og beskrivelser av disse i 
samsvar med gjeldende vedtak og folkevilje.

3. Hasvik Kommune har som hovedmål at motorisert ferdsel i utmark, skal kun foretas i 
eksisterende løyper på vinterføre.

4. Hasvik Kommune forutsetter innfasing av fastmerking av snøscooterløypene. Dette blir 
gjort slik:
Prioritet 1: Merking av start-, ende-, knutepkt og kryssing av vei.
Prioritet 2: Merking av områder der vær og føreforholdene vanskeliggjør en forsvarlig 
merking med løse merker. (Variable snøforhold)

Prioritet 3: Fastmerking der man oppretter depot for løse merkepinner.

8



Behandling:
Ordfører Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hasvik Kommune søker Fylkesmannen i finnmark om å få foreta mindre justeringer av 

eksisterende løypenett for snøscooter i henhold til følgende oppsett og beskrivelse:

Større endringer av løypenettet: 
Løype nr 6:
Ved Per Iversheimen, flyttes til: Nord for Sverresvingen ved Breivik, krysser veien ved 
møteplass ved fylkesveien,ca 700m fra ”skihytta”. Deretter i bue 300 m Sør-for Breivikvatnan 
til Markeilvatnet og til P-Plass i Markeila. 
Merk! Fra løype 4 til Markeilvatnet er det ikke tillatt å fravike traseen.

Ny løype nr 11:
Fra løype nr 1 Østafor Steinvatnet, langs dalsøkk, Nordover, deretter over øvre Eggevatn til 
Løype nr 2. Lengde ca 4.0 km

Ny løype nr 12:
Fra Sør- enden av Gjertrudvatnet, Nordover langs dalsøkk mot løype 9 ved krokvatna. Lengde 
ca 5,8 km

Mindre endringer av løypenettet:
Løype nr 1:
Fra veien til Gabbrofeltet i Hasvik, ved Hasvik skole, langs foten av fjellet Navaren til Hasvåg, 
derfra i rett linje Nordover, over nedlagt grustak og parallelt med Fylkesveien frem til 
avkjørsel ved bekk fra Gustavsenvatnet, på Nordsiden av bekken over Gustavsenvatnet Nord- 
østover til Nordenden av tungebakkvatnet. Deretter Østover på Østsiden av Barbosdalen, mot 
Vest siden av Rivaren. Via Øvre Flågavatn til Hasfjordvatnet. Herfra med en avstikker til 
fylkesveien ved nedre Flågavatn. Fra Hasfjordvatnet mot Sør- enden av Steinvatnet. Derfra 
svinger den Nordover langs dalsøkk til høyde 239 der den dreier Sørøstover til vann 302 
(Martinvatnet). Deretter til vann 340 og i tilnærmet rett linje langs vassdrag frem til høyde 
532, der den dreier Nordover ned til Sør-Enden av vann 428, over vann 428 og vann Østafor 
høyde 489, dreier Vestover og møter løype 2 og 10 i knutepkt ved Slusken.
Mer detaljert beskrivelse enn tidligere.

Løype nr 2:
Fra Breivikbotn ved Trollelv (Dønnesfjordkrysset), langs veien til Dønnesfjord, langs Dalvatna 
og tvers over Nord- enden av Smalvatnet. Bøyer seg noe Sør- over mot Store Eggevatnet, 
deretter Nordøstover, på Nord-siden av lite tjern ved Eggevatnet, danner knutepkt med løype 8 
til Ofjord.  Videre østover, Nord for høyde 270 der den dreier Nordover mot knutepkt med 
løype 1 og 10 ved Slusken.
Deretter Nordover til like øst for høyde 332, over brennhaugvatnet, Vest for og over storvatnet 
i Dønnesfjord til Elvestrand.

9



Mer detaljert beskrivelse enn tidligere.

Løype nr 3:
Fra Krokvatna (vann 146) over Krokvatna og vann 152 og 191, deretter via Kristianvatnet på 
Sør siden av kraftlinje mot Storelva der den dreier Nordvestover, møter løype 3 i knutepkt Sør 
for Sandfjellet høyde 194 og ender på Børstrand.
Mindre justering mot syd parallelt med kraftlinje ned mot elva til storvatnet i Børfjord

Løype nr 4:
Fra Breivik ved avkjørsel fylkesvei mot høyde 133, videre over Falkeberghøgda, over 
Stupavatna i en stor bue Østover og Syd for Himmelhaugene, mellom høyde 290 og 328, 
deretter Syd for høyde 350 og frem til knutepkt med løype 8.
 Justeres sydover i området Østafor Himmelhaugene/Sør for Kobbebuktvatna.

Løype nr 5: 
Fra løype 4 Nord for Breivik med markert sving, mot Sandfjordskaret og på Nord siden av 
Fossbakken forbi Hespervika til Øst for Platåveien. Deretter ned til masseuttak ved Vikran.
Startpunkt endres til masseuttak ved Vikran.

Løype 7: 
Fra Løype 1 ved vatn 428, sandvatn, over vatn 395, Gustavvatn og langs vassdrag i en bue til 
Mattisvatnet, deretter fra Sør enden av Mattisvatnet over høydedrag Østover til Syd enden av 
Gjertrudvatnet.
Justeres der den kommer ned på Mattisvatnet, følger over vatna til syd enden der den følger  
høydedrag ned mot Gjertrudvatnet.

Løype 8:
Fra Løype 2 Nord av Store Eggevatnet over høyde mellom Skoddefjellet og Sluskfjellet ned til 
Store Åfjordvatnet, videre til Lille Åfjordvatnet.
Ingen endringer.

Løype 9:
Fra løype nr 3 og 10 i knutepkt på Krokvatna, Nordover over vann 182 til Næringsbukta i 
Dønnesfjord.
Ingen endringer.

Løype 10:
Fra løype 2 Østafor Sluskfjellet over Geitryggen mot vatn 178 deretter over Geitvatnet mot 
høyde 35 via vatn 233, Nordover til Nord-Enden av Krokvatna til knutepkt med løype 3 og 9.
Mer detaljert beskrivelse enn tidligere.

2. Videre søker Hasvik Kommune om å etablere 2 nye løyper, løype nr 11 og løype nr 12, 
samt forlenge løype nr 4 mot Markeilvannet og løype 9 fra Børstrand i Børfjord, følge 
ubrøytet vei frem til Sandnes i Børfjord.
Løype nr 6 fjernes og blir en forlengelse av løype nr 4, mot Markeila.

Begrunnelse for dette er:
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1. Hasvik Kommune vil i sitt nye løypenett vektlegge sikkerhetsaspektet ved plasseringen 
av løypene. Dette medfører noen mindre korrigeringer av eksisterende løypenett. Det er 
da tatt hensyn til at løypenes profil og plassering blir lagt i god avstand fra bratte heng, 
områder med skredfare og andre vanskelig forserbare områder. Viser og til NGU. 
Aktsomhetskart for snøskred

2. Hasvik Kommune har til hensikt å ha snøscooterløyper og beskrivelser av disse i 
samsvar med gjeldende vedtak og folkevilje.

3. Hasvik Kommune har som hovedmål at motorisert ferdsel i utmark, skal kun foretas i 
eksisterende løyper på vinterføre.

4. Hasvik Kommune forutsetter innfasing av fastmerking av snøscooterløypene. Dette blir 
gjort slik:
Prioritet 1: Merking av start-, ende-, knutepkt og kryssing av vei.
Prioritet 2: Merking av områder der vær og føreforholdene vanskeliggjør en forsvarlig 
merking med løse merker. (Variable snøforhold)

Prioritet 3: Fastmerking der man oppretter depot for løse merkepinner.
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Protokoll fra møte i Hasvik kommunestyre den 21. oktober 2011

MØTET HEVET KL. 10.10

Målfrid Hansen og Harald Isaksen ble sammen med ordføreren valgt til å underskrive 
protokollen.

Målfrid Hansen Eva D. Husby Harald Isaksen
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