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Vedtakssaker

PS 100/17 Godkjenning av innkalling /

PS 101/17 Godkjenning av saksliste /

PS 102117 Godkjenning av møteprotokollfra forrige møte I
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Hasvik kommune Arkiv: 151312

Arkivsaksnr: 20171854-8

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvalg Utvalessak Møtedato

Formannskapet 1031t7 18.12.2017

Lillehavet - Søknad om dispensasjon fra arealplan - dumping av
mudringsmasse i Breivikfjorden

Innstilling

Hasvik formannskap vil etter en helhetsvurdering gi i medhold av Pbl 5 l9-2 Kystverket
dispensasjon fra arealplan for dumping av overskuddsmasser fra tiltaket med utdyping av
Lillehavet i Breivikbotn. Tillatelsen til dumping av rene stein- fiellmasser i Breivik{orden gis
da fordelene er vesentlig større enn ulempene ved å gi tillatelsen. Tillatelsen gis i henhold til
vedlagte kart som viser de omsøkte dumpingsområdene. Som vilkår for tillatelsen skal det tas
hensyn til uttalelse fra Nergård Sørøya angående deres anlegg for levende lagring av torsk i
Breivikfiorden.

Saksopplysninger

Kystverket søker om dispensasjon fra Arealplan for dumping av mudringsmasser i forbindelse
med utdypingen av Lillehavet.

Bakgrunn

Bakgrunnen for søknaden er at det vil bli en stor mengde mudringsmasser som ikke brukes i
selve tiltaket til f.eks landfflling eller bygging av molo. Disse massene er rene stein- fiellmasser
som sprenges ut i Lillehavet. I reguleringsplanen for Lillehavprosjektet er det tatthøyde for ä
dumpe noen overskuddsmasser ved Støypo i Breivikbotn, men det viser seg å ikke være
tilstrekkelig. Kystverket ønsker å dumpe overskuddsmassene fra Lillehavet i Breivikfiorden (se
kart).
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Vurdering

Søknad om dispensasjon har vært på høringhos berørte brukere og sektormyndighetene.
Høringsuttalelsene ligger vedlagt. Teknisk etathar vurdert helheten i prosjektet og seft dette opp

mot muligheten til dispensasjon. Utfra dette har teknisk etat vurdert det slik at fordelene ved å gi

dispensasjon er vesentlig større enn ulempene vil bli ved å innvilge dispensasjon fra arealplen
ved å tillate dumping i henhold til søknaden. Dette både ut fra et kost-/nytteperspektiv, men ikke
minst et trafikksikkerhetsperspektiv. Å kjøre ut så mye masser langs vei på lastebiler/dumpere
til masseuttak i Risdalen ved Hasvik vil medføre en stor slitasje på veien som allerede i
utgangspunktet er dårlig samt at en så stor tetthet med lastebilder/dumpere vil medføre en

trafikksikkerhetsrisiko. Det vil i så måte være snakk om ca 8.000 lastebil- / dumperlass.

Vedlegg
I Lillehavet - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan
2 Lillehavet - Høringsuttalelse - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra arealplanen for

dumpingsområde i sjø - Kystverket
3 Lillehavet - Høringsuttalelse - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra arealplanen for

dumpingsområde i sjø - Finnmark f'lkeskommune
4 Lillehavet - Høringsuttalelse - Vedrørende søknad om dispensasjon fra arealplan for

dumpingsområde i sjø i Breivikfiorden - Sametinget
5 Lillehavet - Høringsuttalelse - Søknad om dispensasjon fra arealplan for dumpingsområde i

sjø - Nergård Sørøya AS
6 Kart for dumpingsområder

5



Side I av I

Hasvik Kommune

Esben Pryts fesben.prytz@kystverket.nol
10. juli 2017 15:29

Hasvik Kommune

Kim-Are Walsø

Søknad om dispensasjon fra arealplan for dumpeområder i sjø - Breivikbotn llskerihavn - Lillehavet
- Hasvik kommune - Finnmark fflke

Vedlegg: Søknad om dispensasjon fra arealplan for dumpeområder i sjø - Breivikbotn.PDF;
Reguleringsbestemmelser - reguleringsplan Breivikbotn - Lillehavet.PDF; Planbeskdvelse og
program - reguleringsplan Breivikbotn - Lillehavet.PDF; Plankart Breivikbotn - Lillehavet med
altemative deponi i sjø 1 2000.PÐF; Marinarkeologisk uttalelse - sjødeponi - Breivikbotn havn -
Tromsø Museum.PDF

Se vedlagt søknad om dispensasjon fra arelaplan.

Mvh,
Esben Prytz
Prosjektleder
Kystverket Nordland - Senter for utbygging
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KYSTVERKET
Nordland

Hasvik kommune
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN

Ðeres ref.: Vår rel: Arkiv nr.: Saksbehandler: Dato:
201514947-14 Esben Prylz 10.07.2017

Søknad om d¡spensasjon fra arealplan for dumpeområder i sjø - Breivikbotn

Kystverket Nordland ved Senter for Utbygging søker med dette om dispensasjon fra Hasvik
kommune sin arealplan for å frigjøre områder for dumping av rene masser.
Områdene som søkes om dispensasjon for, er tre områder i sjø utenfor Breivikbotn havn.

Bakgrunn for søknaden

Kystverket planlegger et tiltak for å utvide Breivikbotn fiskerihavn gjennom utdyping av
området kalt Lillehavet. Tiltaket vil generere overskuddsmasser og dermed behov for
deponiområder.
Hasvik kommune har utarbeidet en egen reguleringsplan for tiltaket, vedtatt av Hasvik
kommunestyre 18,12.2A14. Plan lD: 201512ü2-AU. I denne pfanen er det planlagt at
overskuddsmassene fra tiltaket skal deponeres ved dagbruddet i Støypo, jf. vedlegg 1 -
Reguleringsbestemmelser - reguleringsplan Breivikbotn - Lillehavet, side 1:

<[... ] Overskuddsmasser transparteres til dagfylling ved Støypo.>

Og jf. vedlegg 2 - Planbeskrivelse og program - reguleringsplan Breivikbotn - Lillehavet,
side 6:

<Utgravde masser som kan nyttegjøres i reguleringsomràdet vil bli benyttet. Utgravde
rnasser som ikke kan nyttegjøres i reguleringsomràdet og/eller overskuddsmasser kjøres til
dagfylling iområdet Støypo som ligger 800 meter unna Lillehavet.>

Befaringer og vurderinger av Kystverket har iettertid vist at dette områdel er uegnet for
deponering av masser. En fylling i dette området vil være veldig eksponert for sjø og vil
mest sannsynlig bli vasket bort over tid. For å forhindre utvasking vil massene måtte sikres
ved hjelp av dekkstein. Dette vil kreve store mengder dekkstein, og dermed blien veldig
kostbar løsning. Området er i tillegg veldig kuppert som vilvanskeliggjøre anleggsarbeidet.
Kystverket trenger derfor nye deponiområder for å kunne gjennomføre tiltaket. Kystverket
har utført en utredning av alternative dumpeområder i sjø, og kommet fram til tre områder
som kan egne seg for dumping av overskuddsmasser. Overskuddsmassene er rene og
består hovedsakelig av spren gtstei n.

Senter for utbvocino

Sêntrai postadresse: Kystverkel Telefon: +47 478d7 lntemett:
Postþoks 1502 E-Post:
6025 ALESUNÐ

Forbesøksedressese www.kystverkelno Bånkg¡ro: 76940506766 Org.nr.:

Brev, sekskorrespondanse og e-post bes adresserttil Kystverket, ikke til avdeling ellerenkeltperson

www,kystverket.no
po st@kystverket.no
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Kystverket tilstreber i alle sine prosjekt å ha alternative løsninger til deponering slik at
eventuelle uforutsette hindringer ved ett av alternativene ikke stopper fremdriften i

prosjektet. Kystverket søker derfor om flere områder i sjø, og det arbeides parallelt med å
fremskaffe alternative deponiområder på land. Områdene på land omfattes ikke av denne
søknaden.
For de områdene som viser seg å være best egnet etter endt utredning, vil det bli søkt om
mudre- og dumpetillatelse hos Fylkesmannen i Finnmark.

Tiltaket

Tiltaket er et resultat av en søknad fra Hasvik kommune. Søknaden går ut på å utvide
havnens kapasitet gjennom å etablere flere liggeplasser for den mindre sjarkflåten. På
bakgrunn av denne søknaden har Kystverket utarbeidet en plan for utbedring av
Breivikbotn fi skerihavn.

Anleggsarbeidene som omfatles av dette tiltaket betinger at Kystverket får bevilgning
Arbeidet planlegges utført i samsvar med Kystverkets handlingsprogram og løpende
bevilgninget fra Stortinget gjennom årsbudsjettene. Anleggsarbeidets totale varighet,
inkludert oppgradering av navígasjonsinstallasjoner er anslått til ett år.

Prosjektet omfatter utdyping, bygging av molo, ñTllinger, samt etablering av nye
navigasjonsinnretninger. Tiltaket er vist i plankart, jfr. vedlegg 3. Dersom ikke annet er
spesifisert, referer alle dybder og høyder i denne søknaden til sjøkartnull.

Utbyggingen omfatter utdyping av området ved Lilfehavet til kote -4,0 meter. Massene er í

hovedsak rene {ell-/bergsmasser, med noe løsmasser over. De løse massene er i

hovedsak rene, med noe forurensede masser. Totale mengder for tiltaket er beregnet til ca.
70 000 tfm3 (teoretisk faste m3) over et areal på ca. '11 500 m?.

For å skjerme det nye havnearealet skal det bygges en 1 10 meter lang og 7 meter høy
molo på nordsiden av utdypingsområdet. Masser fra utdyping nyttes i molo så langt det lar
seg gjøre. Dekkstein til molo er planlagt å ta ut fra steinbrudd i Hasvik

Det skal lages follinger rundt havneområdet for å nyttiggjøre noe av overskuddsmassene,
samt bedre havneforholdene gjennom å gi bruksareal i umiddelbar nærhet til havnen. En
av disse follingene vil bli benyttet som miljødeponi for de forurensede sedimentene fra
utdypingen.

Kystverket planlegget å transportere og dumpe overskuddsmassene fra utdypingen i ett
eller to av de tre omsøkte områdene i sjø utenfor Breivikbotn. Mengden overskuddsmasset
er beregnet til ca. 55 000 tfm3, estimeñ tilomtrent 90 000 løse m3, Områdene isjø er på
henholdsvis 20 000 m2, 32 000 m2, og 18 000 m2, har en dybde på 4-1 2 meler,20-25
meter og 20-32 meter, og rommer henholdsvis 106 000 m3, 100 000 m3 og 102 000 m3.

Tiltaket omfatter også etablering av 2 eller 4 nye navigasjonsinnretninger for å markere
innseilingen til det nye havneområdet.

Forundersøkelser

Områdene for dumping av rene sprengsteinmasser er valgt ut på grunn av sin beliggenhet
og beskaffenhet:

- De ligger i kort avstand til utdypingsområdet, slik at transportlengden minimeres,

I
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De ligger ulenfor området som er fremmet vernet gjennom forslag til marin
verneplan for Lopphavet fra 2015.
Bunntopografien er egnet for å minimere risiko for utglidning og spredning av
massene.

Områdene er utredet av Multiconsult AS med tanke på deres egnethet som
dumpeområder. Det er gjennomført undersøkelser av miljøtilstand i bunnsedimentene,
strømvurdering, partikkelspredning, naturmangfold og innvirkning på vannkvalitet.
Dette er hensyn som vil bli vurdert av Fylkesmannen ved behandling av søknad om mudre-
og dumpetillatelse, og redegjøres derfor ikke nærmere for her. Resultatene foreligger og
kan oversendes til Hasvik kommune dersom ønskelig,

Kystverket vil mest sannsynligvis kun benytte seg av ett eller to av disse områdene for
dumping av overskuddsmasser ianleggsfasen, men da utredningen ikke erferdig søker
Kystverket om dispensasjon for alle tre områdene.

Mari narkeolog iske u ndersøkelser

Videoopptak av områdene ble oversendt til Tromsø Museum for utredning med tanke på
kulturminner. Det ble ikke registrert hverken automatisk vernete kulturminner eller andre
funn av kulturhistorisk betydning idisse opptakene, og Tromsø Museum har gitt
tilbakemelding at de ikke har noen innvendinger mot at disse områdene benyttes til
dumpeområder, Jfr, vedlegg 4 - Marinarkeologisk uttalelse fra Tromsø museum.

Ved mistanke om eventuelle funn av kulturminner underveis i arbeidet vil arbeidene
stanses og Tromsø Museum kontaktes.

Fremdriftsplan

Kystverket planlegger å ferdígstÍlle prosjekteríngen i løpet av 2017, slik at det er klart for
gjennomføring så snart tiltaket får oppstartsmidler.
Kystverket vil i denne prosessen søke om mudre- og dumpetillatelse fra Fylkesmannen i

Finnmark, tillatelse etter plan- og bygningsloven fra Hasvík kommune og tillatelse etter
havne- og farvannsloven fra Kystverket - Troms og Finnmark.
Anleggsarbeidets totale varighet, inkludert oppgradering av navigasjonsinstallasjoner, er
anslått lilomlrent ett år.
Anleggsarbeidene som omfattes av dette tiltaket betinger at Kystverket får bevilgning.
Arbeidet planlegges utført i samsvar med Kystverkets handlingsprogram og løpende
bevilgn i nge r fra Stortin g et gj en nom årsbudsjettene.

Ved spørsmål om søknaden bes dere kontakte undertegnede per e-post:
eÞbef .9ry!¿_@¡ys!yeÉe!,ng eller telefon 481 03 001,

I
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Med hilsen

Esben Prytz
ovenngenrør

Dokumentet sr eleldronisk godkjent

lnterne kop imottake ¡e:
Cato Solberg Region Kystverket TmmE og Finnmark
Troms og Finnmark Troms og Finnmark
Region Kystverket Region Kystverket Troms og Finnmark
Troms og Finnmark

KW.TF R
Kn/-rp
KW-TF R

Eksterne kopimottakere :

Kirn-Are Walsø

Vedlegg:
1 Reguleringsbestemmelser- reguleringsplan Breivikbotn - Lillehavet
2 Planbeskrivelee og program - reguleringsplan Breivikbotn - Lillehavet
3 Plankart Breivikbotn - Lillehavet med alternâtive deponi i sjø 1-2000
4 Marinarkeologiek uttelelse - sjødeponi - Breivikbotn havn - Tromsø Museum
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HASVIK KOMMUNE
Fjellvn. 6

9593 Brcivikbotn

NOTAT

Til:

Fra: Kim-Are Walsø

Kopi:

Sqlcsnr.

r7/311-26
Løpenr.
4000/12

,4rkivkode
Ltz

Etat/Àvd/Seksb.
RÅD/TEKA(W

Dato
06.03.15

PLAt\t IDENT 2015 12012-001

DETALJREGULERING FOR LILLETTAVET .Itr'R. PBL $4-2
BESTEMMELSËR OG RETNINGSLINJER.

1 Planens on

2 Generelle bestemmelser

-Rstnhs¡lltr
Sjøområdet skal mudres/utdypes slik at

fiskefartøyer kan nyttegjøre seg av sjøarealet

med tilhørende kaianlegg.

Mudrings- og utdypingsmasser benyttes i
tiltaket dersorn massene er av en slik kvalitet
at dette er mulig. Overskuddsmasser
transportsres til dagfrlling ved Støypo.

Tilkjøring av nødvendige masser gjøres fra
masseuttak i Hasvik kommune.

1.1 Intensjon
Plânens intensjon er å legge til rette for en

arealbruk ved Lillehavct i Breivikbotr: som

ivaretar behovet på landområdet og sjøareal

for å nyttegjøre seg Lillehavet til
maritimservice og havneformål med

tilhørende infraskuktur.
Lillehavet inngår som en dcl av Breivikbotn
Fiskerihavn med de regler og bestemmelser

som gjelder for sådarrne,

Rotnhcdlùlsr
2.1 Overordnede planer
Kommunens arealdel og bestemmelser rned

retningslinjer gielder ved siden av disse

bestemmelser og retningslinjer så langt de

passer. Lillehavet blir definert som

fiskerihavn med tilhørende regler og

bestemmelser for sådanne.
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2.2 Estetikk. Jf Pbl g 12-7 nr I
Tiltak etter planen skal være tiltalende i seg
selv og i forhold til orngivelsene.

Reguleringsområdet er i all hovedsak tiltak i
sjø. Landarealer som berøres er områder for
industrillager, parkering og lagringsplass. Det
stilles krav til estetikk som er i sarnsvar med
bygningens funksjon og praktisk anvendelse.

2.3 Kulturminner. JfPbl \2-7 nr 6.
Skulle det under arbeidet komme fram
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må
arteidet stanses omgående og melding
sendes Finnmæk Fylkeskommune og
Sametinget jf. lov av 9 juni 1978 nr 50 om
kulturminner $ 8 annet ledd. Denne
rneldeplikten må formidles videre til de som
skal utføre tiltaket.

3

Bbitð'mihol¡sr Rtúñliqiltrtsr
3.1Formål
Landarenlene: Jf Pbl $ l2-7 nr 1

Industri/lager ( 1 82 6), landarealer reguleres til
industri/lager. Innenfor området tillates det
etablering av industri/næring som er knyttet
til maritimservice- og havnedrift.
Videre tillates det korttids lagringsplass for
småbåter.

Det skal være organisert korttidsparkering for
mindre kjøretøyer. Pæke*e biler skal ikke
være til hinder for andre brukere av
havneområdet. Parkering tillates kun på
anviste plasser.

Korttidslagring (vintersesong og lignende) av
fsrtryü på landarealet giøres i samrad med
Hasvik kommune på anviste plasser.

Det er kun tillatt med opparbeidelse og
vedlikehold av kjøreveier, gangveier, aûnen
veigrunn og parkeringsplasser som
kommunen anser som nødvendig. Området
skal ha tilstrekkelig belysning.

3.2. Havneområde i sjø (6220).
JfPbl $ l2-7 nr I
Havneområdet mudres til mininrum -Smeter
på laveste lawann.

llavneornrådet i sjø (622q benyttes til
havneformål for etablering av infrastruktur
forstått som kaianlegg (faste og flytende)
Innenfor havneområdet i sjø er det tillatt mcd
molo, utdlping, fidlinger og kaier (både faste
og flytende). Faste og fl¡ende kaier etableres
i områdets østlige og sørlige del. I områdets
nordlige del tillates det med etablering av fast
kai i tilknytnine til arealformåI2040,

Sjøområdet er del av Breivikbotn
fiskerihavn.
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Havneområdet mudres/utdypes til inntil -5

meter på laveste lawann.

Arealformål 2040.
Innenfor dette området tillates det etablering
av molo.
3.4. Kninnlegg.
Det etableres kaianlegg i reguleringsområdet
hvor minst ett av kaianleggene skal
dimensjoneres slik at kjøretøy med
akseltrykk inntil 8 tonn kan kjøre uþå
kaianlegg.

Det tillates lagt ut flytebrygger med uttak for
strøm til fiskeflåten.
Flytekaier forank¡es til land langs Lillehavets
østlise os sørlise landdel.

Det tillates ikke parkering av kjøretøyer eller
lagring av utstyr på frliing eller kaianlegg.
Dersom utstyr skal lagtes gjøres dette i
samråd med Hasvik kommune på anviste
plasser.

3,5. Grad av utnytting
a). Maks BYA:ZS0/o
b). Makshøyder på bygninger fastsettes ikke,
men avgjøres fortløpende ved
byggesaksbehandling,

Bygninger skal plasseres slik at man oppnår
best mulig utnyttelse av landarealsne, men

under forutsetning at byggverk plasseres på

tomtene i henhold til Pbl ç 29-4 hvor det

også kreves at avstand mellom bygningene
på tilstøtende eiendommer er minimum 8

meter.

3.5.1 Takform og takvinkel
JfPbl $ i2-7 nr I
Avgj øres fortløpende ved
byesesaksbehandline.

Her iegges det ingen føringer, men det
forutsettes at byggverk er i henhold til Plan-
og bygningsloven samt Byggteknisk forskrift,

3.5.2 Material og fargebruk
JfPbl $ 12-7 nr 1

Bygninger og tilhørende anlegg skal ha
materialer- og fargebruk som harmoniserer
med omkringliggende bebyggelsç.

Materialvalg tar utgangspunkt i bygningens
formäI. Fargevalg skal harmonisere med
omkringli ggende bygninger.

3.5,3 Byggegrenser.
Jf Pbl $ L2-7 nr 2.

Byggegrenser i område settes til 4 meter fra
sjø og til industri/lager (1826).
Ved plassering av bygninger og andre tiltak
må det tas hensyn til prognosene for havnivå
ved stormflopä2,49 m (50 år) og 3,21m
ll00 år).

Kirn-Äre,Walsø ,r

.llitt'ÁK.\\//fl!,y'
I eKnrsk faoglver
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PLANPROGRAM OG BESKRIVBLSE -
DETALJREGUTERING FOR LTLLEHAVETO

BREIVIKBOTN
PLAN IrlENT. 201 512012-001.

c=è"+ slt

J

"-+
*)

ô

t

\_-1

*
't

I ?'of
à

¡

Behandlet av Hasvik Formannskap i møte 13'11.2014 som SAK 108/14

Vedtatt av Hasvik kommunestyre i møte 18.12.2014 som SAK 4lll4
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Planprogram og beskrivelse.
Hasvik kommune har igangsatt detaljregulering av Liilehavet i Breivikbotn. Reguleringsplan
for Lillehavet er ei nyregulering av ornrådet da Lillehavet ikke inngår i reguleringsplan for
Breivikbotn havn, Reguleringsplanen Lillehavet frernmer detaljer for dette spesifikke omrfulet
og framtidig bruk av land og sjølhavnearealene som inngår i Lillehavet. Det framlagte
planforsiagct tradisjonell havn med dertilhørende infrastruktur som område avsatt til
industri/l ager, kaianlegg, lagringsplasser for mindre båter.

De berørte eiendommene som omfatter reguleringsornrådet er Gnr 1 5 Bnr 1 , 10, I 8, 7l , 74,
85,1.71,172 og2l8.

l. Hensikten med planen:
Hasvik kommune ser planen for utbyggingen av Lillehavet svært viktig. Det er i dag stor
mangel på havn og kaiplasser både for kommunens egne fiskere, men spesielt under
vinterivfufisket er det for lite havn og kaiplass å tilby fiskerne. For at fiskeindustrien i
kommunen skal kunne hevde seg i konkurransen om fiskerådstoff er det viktig å ha gode
havne, kai, og servicefasiliteter å tilby fiske{låten. Ved regulering og utbygging av Lillehavet
området sorn til nå har ligget ubrukt kunne bidra til økt verdiskapning i kommunen og spesielt
for fiskerinæringen. Interessen for utbyggingen har vært udelt positiv av både fiskerne,
fiskeindustrien og den øvrige befolkningen - spesielt i Breivikbotn.

2.7 Forslagsstil,er
Hasvik kommune er forslagstiller og som utarbeider planen.

2.2 Utbyggingsavtaler
Kystverket er tiltakshaver for utdyping og vil også stå for prosjektering av Lillehavet.

2. 3 Kon sekvensutred ni ng
I sarnsvar med konsekvensutredningsforskriftens $ 3. 1 ledd, bokstav d) har kommunen og
Fylkesmannen vurdert det slik at planen ikke faller inn under kriteriene i forskriftens $ 4. Det
er derfor ikke påkrevet med konsekvensutredning så fremst planens virkning blir redegjort for
i planbeskrivelsen

3. Planprosess.
Hasvik kommune har i forkant av reguleringen sendt ut forhåndsvarsel til berørte
hjemmelshavçre og naboeiendommsr. Sektormyndighetene som høringsinstans fikk også
tilsendt forhåndsvarsel før selve planarbcidet tok til.

Varsel om oppstart av planp'rosessen ble meddelt i avis og på kommunens hjemmeside samt at

berørte hjemmelshavere, naboeiendommer og sektormyndigheter ble tilskrevet som
høringsinstanser i planprosessen.

4. Planstatus.
Lillehavet er i kommunens arealplan delt mellom Tettstedsbebyggelse - nåværende og
reguleringsplan for Breivikbotn havn. Det finnes ingen egen reguleringsplan som dek&er hele
Lillehavet. Av den grunn blir det nå utarbeidet egen reguleringsplan som skal dekke hele
Lillehavet med tilstøtende landområder som blir definerl i reguleringsplan som havneområdet
land.

16



4.1 Tilgrensende planer
Reguleringsplanen for Lillehavet vil grense til reguleringsplan for Breivikbotn havn og
Hasvik kommunens arealplan for bebyggelsen i Breivikbotn.

5. Beskrivelse.
Beskrivelse av reguleringsområdet Lillehavet og det tilstøtende landområdet.

5.1 Beliggenhøt.
Lillehavst ligger som er en del av Breivikbotn hayn i tettstedet Breivikbotn som €r
kommunesenteret. Lillehavet utgjør i dag et uutnyttet areal av Breivikbotn harm som Hasvik
kommune ønsker å få utnyttet til havne fområ|.

5.2 Avgrensing og størrelse på planamrâdet
Reguleringsområdet er på totalt ca 43.000 kvm, hvorav ca 25.000 kvm utgjør Eksisterende
sjøområde derav ca 1ó.000 kvm med støvelhav.

5.3 Dagens areatbruk og tÍlstøtende arealbruk.
I dag er Lillehavet et uutnyttet sjø og tilstøtende landområde med stort potansial. Sjøområdet
som utgjør Lillehavet er støvelhav som er "tørt" ved lawann.

5.4 Stedets karakter og eksr'sterende ôeåyggelse
Breivikbotn er et tettsted med ca 450 innbyggere, Bebyggelsen preges av spredt
boligbebyggelse med innslag av seryice næring og fiskeindustri.
I Lillehavets tilstøtende sørvestlige retning finner vi reiselivsbedrift innsn havfisketurisme. I
Lillehavets sørøstlige avgrensing finner vi et bolighus som vil bli nærmeste nabo til
utbyggingen. Lillehavet reguleringsområdet vil i øst grense ti1 annen eksisterende
boligbebyggelse. Høydeforskjellen fra Liilehavet og til bolighusene er så stor at bolighusene
vil ikke miste noe av den utsikten som de har i dag.

5.5 Landskap.
Det eksisterende landskapet hvor reguleringsplanen vil ha sin virkning er først og fremst
støvelhav og landsiden er $ell som er dekket med lyng. Arbeidet som skal utføres vil skje
med sprenging for utdyping av Lillehavet og noe tilkjøring av masser til landarealene for å

nyttegjøre seg av området rundt selve sjøområdet.

Reguleringsområdet blir beskyttot av steinfylling i nord og innseilig blir i vest som igjen er
beskyttet av Kystverkets molo,

Klimamessig ligger området skjermet for nordvestlige-, nordlige-, nordøstlige og østlige
vinder.

5.6 KulturmÍnner og kulturmíljø
Det er ikke noen kjente kulturminner eller kulturmiljø i reguleringsområdet.
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5,7 Naturverd ier, rekrea sj o n og n aturma ngfold :
Området brukes ikke idag til noen form for aktivitet med tanke på naturverdier f.eks
rekreasjon som forringes ved utbyggingen, Lillehavet er blitt befart av Akvaplan Niva for å
kartlegge fauna og flora i vannsøylen uten at det er gjort funn som legger hindringer for
regulering og utbyggingen av Lillehavet.

5.8 Naturmangfoldloven
Etter søk i Artskart og gjennomgang av rødlisten over truede arter er det ikke påvist noen

slike arter i reguleringsområdet.

Dette beskrives i detalj i egen rapport fra Akvaplan Niva.

5.9 Trafikkfarhold.
Reguleringsområdet ligger i tilknytning til kommunal veg med tiltatt hastighet på 30 km/t
Fylkesveg 882 er giennomfartsvegen som går til Sørvær og vegen er belyst med
gatebelysning. Snørydcling og sandstrøing giøres av kommunal veg gføres av lokal
eritreprenør på kontrakt med Hasvik kommune, mens snørydding og sandstrøing av Fylkesveg
882 gjøres av entreprenør på kontrakt med Statens Vegvesen. FV882 vil ikke bli berørt i
detaljreguleringen av Lillehavet,

íiA Berørte vassdrag
Det er ingen vassdrag i reguleringsområdet som vil bli påvirket av utbyggingen.

5.11 Vegetasjon i og ved vassdragef.
Det er ingen vegetasjon annet enn gress og lyng som vil bli påvirket av utbyggingen,

5.12 Allmennhetens adkomst til strandsonon.
Reguleringen av Lillehavet vil ikke medføre at allmennhetens adgang til strandsonen
begtenses eller frafaller utover hva som or normalt i et havneområde.

5.13 Barns inúeresser.
Det legges ikke til rette for noen aktiviteter for barn i selve reguleringsområdet da dette

ivaretas av eget opparbeidet området i tilknytning utbyggingen av Breivikbotn havn. Området

utenfor reguleringsområdets østlige avgrensing fungerer i dag som aktivitets områ.de for bam

og vil ikke fä noen begrensing som følge av reguleringen av Lillehavet'

5. 14 Sos ial infrastruktur.
Breivikbotn Sanitetsforening har lokaler i Breivikbotn havn som er gangavstand fra
Lillehavet, Her er det sosial infrastruktur som er ment å gi service tilbud til fiskere som bruker
Breivikbotn. I tillegg er -A,pen Krane - et nystartet serveringssted i Breivikbotn som ligger i
tilknytning til Breivikbotn havn. Reguleringsområdet imlemmes i kommunal
avfallshåndtering for havner med tømming etter fastsatt tømmefrekvens av Hasvik kommune.
Vann og avløp tilknyttes kommunalt ledningsnett.

18



5. 1 5 U n Í versel I ti lgj eng e I i g het og utform i n g.
Det etableres minimum et kaianlegg som €r dimmensjonert slik at det skal være mulig å kjøre
på kaien med kjøretøy med akseltrykk på inntil 8 tonn. Dette primært fo¡ å kunne {å levert
nødvendig utstyr til fiskeflåten samt snørydding av kaianlegget.

5.1 6 Teknisk infrastruklur
Området vil bli forsynt med strøm både for belysning, men også for å kurure tilby strøm til
fartøyer som ligger ved kaianleggene i Lillehavet. Strømkapasiteten må dimmensjoneres slik
at det muliggjør etablering av industri i området.
Det føres fram vann til området som dimmensjoneres med tanke på bruk som slukkevann i
tilfelle brann i området.

5.17 Grunnforhold
Området bærer preg av fiell i form av svaberg som i øst gär ned i vannsøylen. Områdets
vestlige og til dels sørlige om¡åde er steinfflling.

5.18 Støy, luftforurensing, risiko og sârbarhet m.m
Se vedlagte RoS-analyse

5.19 NærÍng
I reguleringsområdet av settes det eget areal til industri- og lagerformåI. Næring som ikke er
knyttet til havneformål og/eller service til fiskerinæringen vil ikke bli tillatt etablert i
reguleringsområdet.

Kaiplass tildeles etter søknad på vanlig måte, Ved tildeling av kaiplass fø1ges rehringslinjene
for de øvnge fiskerihavnene i kommunen. Kai- og strømleie betales etter kommunens
regulativ.

6 Beskrivelse av planforslaget.
Rcgulering av Lillehavet g¿øres for å utvide Breivikbotn havn. Lillehavet er i dag karakterisert
som støvelhav ved at området feller tørt ved lawann og holder en dybde på ca 1,5 meter ved
høyvann. Lillehavet skal utdlpes til -5 mete¡ på lawann for å giøre det rnulig for fiskefartøy
på ca 40 fot å benytte Lillehavet som liggehavn. Utdlpingen vil bli giort i form av utgraving
av løsmasser samt sprenging av {ell både i Lillehavet og i de tilstøtende landområdene.

Utgravde masser som kan nyttegjøres i reguleringsområdet vil bli benyttet. Utgravde masser
som ikke kan nyttegjøres i reguleringsområdet ogleller overskuddsmasser kjøres til dagfylling
i omrâdet Støypo som ligger 800 meter unna Lillehavet.

Dersom det blir nødvendig vil tilkjøring av masser bli gjort fra masseuttak i Hasvik
kommune,

6.1 Planlagt arealbruk
Bruk av området etter endt utbygging vil være havneformål med dertilhørende infrastrukhlr i
vannsøylen og de tilstøtende landom¡ådene. Området innbefatter industri/lager, lagringsplass
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for mindre landsattc båter, faste kaier og innfesting av flytekaier. Adkomstveg til
havneområdet er kommunal og vedlikeholdes av Hasvik kommune eller den som Hasvik

kommune inngår vedlikeholdsavtale med.

Hofuner og skjær som er innenfor planområdet skal graves/sprenges bort for å oppnå planlagt

dybde i hele planområdet.

Innenfor havneområde i sjø er det tillatt med etablering av molo, utdyping, Silinger og kaier
(både faste og flytende).

6.2 Reguleringsformà,
Formålet med reguleringen er å kunne utnytte et sjø og landområde som i dag ikke er i bruk'
Lillehavet skal reguleres til havneområdet og det skal legges tii rette for etablering av

infrastruktur av marin karakter, Lillehavet er en del av Breivikbotn havn som er ei

fiskerihavn. Området er lett tilgjengelig og ligger som en arm til Breivikbotn havn.

6.3 Reg uleri ngsbeskrlvelse
Reguleringsplan for Lillehavet omfatter arbeid i vannsøylen og de tílstøtende landområdene.

Reguleringsplanen utarbeides med det formål åbenytte området til marin virksomhet i form

av harm, industri/lager og infrastruktur for slik virksomhet.

I Lillehavet vil det legges til rette for utlegging av flytebrygger med uttak av strøm for
fiskeflåten. Det vil også bli lagt til rette for landfast kai med en dimmensjonering som giør det

mulig àkjørepå kaion med kjøretøy rned akseltrykk på 8 tonn. Dette med tanke på

snørydding og for leveranser av varer og utstyr til fiskeflåten.

Det avsettes eget område for vinterlagring av landsatte fartøyer i Lillehavets sørlige

avgrensing.

6,4 Hjemmel tit grunn:
r Området som blir bercft er omfattet av Statlig eiendom (Fefo) og flere private

eiendommer.
o Hasvik kommune vil gå i dialog med berørte grunneiere med sikte på kjøp av

nødvendig grunn for å fä hjemmel til området som inngår i reguleringen.

6.5 Byggegrenser:
. Byggegenser i det regulerte om¡åde settes til 4 meter fra havneområde i sjø,

r Ved plassering av bygninger og andre tiltak må det tas hensyn ti1 prognosene for
havnivå ved stormflo pâ2,49 m (50 år) og 3,21m (100 år).

6.6 Bebyggersens plassering og utforming.
Reguleringen gjelder havnetiltak noe som medfører byggrng innenfor fotbudssonen på 100 m

i stiandsonen. Byggverk som er tenkt i teguleringsområdet erkonstruksjoner forhavnedrift
noe som medfører bygging heit ned til sjøkanten.

Med bebyggelse menes det her industribygg. Plasseringen giøres med utgangspunkt i byggets

formåI. Det vil derfor medføre av bygningen plasseres belt ned til sjøen. Utformingen av

bygningen henger sammsn med byggets formål'
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6.7 Øvrige reguleringsmessige forhold
Når det gielder øvnge bygninsgreguleringsmessige forhold viser Hasvik kommune til
Reguleringsbestemmelsne som finnes som vedlegg.

6.8 Miljøtiltak
Det settes ut konteiner for levering av rene brukte oljer. Med rene oljer menes oljer av saûtme
type som ikke er blandet sammen med andre typer oljer eller væsker.
Det settes ut konteiner for mottak av søppel fra fiskeflåten. Det tenkes her vanlig
husholdningssøppel fra fi skefartøy.

7. Mrkning av plan.
Området som inngår i detaljreguleringen ligger i dag som ubrukt og Hasvik kommune har
ikke funnet noen negative virkninger av detaljreguleringen slik detaljplanen €r &amlagt.
Hasvik kommune ser fram til realiseringen av planen og de mulighetene planen bringer for
Iokalsamfunnet og fbr fiskerinæríngen som er en viktig og stor næring i Hasvik kommune,

8. Lopphavet - Marin verneplan.
Lillehavet ligger inn under Lopphavet marin vemeplan. Kystverket har hatt Akvaplan Niva til
â' g¡øre marinbiologiske undersøkelser i det berørte området. Rapporten fra undersøkelsen
viser at det ikke er funnet arter som er av €n slik type og/eller karakter som vil kunne få
konsekvenser for utbyggingen av Lillehavet eiler de marinbiologsike arter i området.

Fylkesmannen har etter bcfaring og grunnundersøkelser gjort av Akvaplan-niva på bestilling
fra Kystverket ingen merknader til tiltaket. Naturmiljø i og ved Lillehavet, Breivikbotn,
Utdyping og etablering av molo i "Lillehavet" i regi av Kystverket. Akvaplan-niva AS
Rapport: 6113-01

9. Økonomi.
Hasvik kommune skal inngå avtaler med de berørte hjernmelshavere om kjøp av nødvenlig
areal for å realisere utbyggingen. Areal til slipp i reguleringsområdet fradeles som festetomt
til industri formål etter gf eldene satser. Det avsattes egne økonomiske midler til kjøp av
nødvenig areal i området.

10. lnnkomne innspill.
Innspill fra høringsinstansene er tatt ñed videre i hele planarbeidet, Dette gielder både fra
sektormyndighetene, berørte hjemmelshavere og naboer.
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Tromso Museum - Un lversltotômuseot
Deres rel.:
Vår ref.: 2016/8E93
Datot 28.04.2A17

Kystverket Trorns og Finnmark

Att. Prylz Esben

Endelig mar¡narkeologisk uttalelse: Avklaring vedrørende kulturminner ved
sjødeponi - Breivikbotn havn - Lillehavet - Hasvik kommune - Finnmark
fylke

Vi viser til tidligere oversendt søknad angående tiltak utvidelse av tidligere tiltak i Breivikbotn havn med

vurdering av tre altemativer for sjødeponiområder rundt havnen; alternativer 2 og 4 nordøst for moloen samt

støtteô/¡l¡ng til molo. Videoopptak fra dykkerbasert inspeksjon av gjeldende tiltak ble tilgjengeliggjort for

Tromsø Museum av deres saksbehandler Esben Pryt27.04.2017 som grunnlag for marinarkeologisk vurdering.

Samtlige videoopptak er nå gjennomgâtt og def ble ikke registrert hverken automatisk vernete kulturminner

eller andre t'unn av kulturhistorisk betydning i følgende opptak:

-Deponi vest (transekt B l-82, C|-CZ)
-Deponi øst (transekt Dl-D2)
-Deponi vest og øst (transckt A l-42)
-Støttefolling på yttersiden av molo (transekt Molol-Molo2)

Vi har derfor ingen merknader til omsøkte tiltak.

Vennlig hilsen

Stephen Wickler
forsker

stephen.wickler@ uit.no
77 645081
Dokumentet er elektrr¡nisk godkjent og krever ikke signatur

Kopi: Finnmark flkeskommune, Plan- og kulturavdelinga

Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 177 64 40 001 postmottak@uit.no / u¡t.no / org.nr. 970 422 528
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KYSTVERKET
Troms og Finnmark

i: !'

Hasvik kommune
Fjellveien 6
9593 BREIVIKBOTN

Deres ref.:
16/413-88

i"ll hi:ni:nd1irç
i-u¡ ck::!:i:di:;i¡n
1Ìi ¡:tlll:r¡tngy¡
I r1 arxiv

, i,r;:::rrri':¡:

, ,,,., ,rr:.i,¡

e-rü

l?r

Vår ref.:
2015t4947-17

Arkiv nr.: Saksþehandler:
Jannicke Røren

Dato:
17 .11.2017

Uttalelse fra Kystverket - Høring - Søknad om d¡spensasjon fra arealplan for
dumpingsområde i sjø - Breivikbotn L¡¡lehavet - Hasvik kommune - Finnmark
fylke

Kystverket visert til Deres brev datert 19J0.2017 vedrørende overnevnte. Kystverket
Nordland ved Senter for Utbygging søker dispensasjon fra Hasvik kommunes arealplan for
âfrigiør områder for dumping âv rene masser. Dette gjelder tre områder i sjø utenfor
Breivikbotn havn.

Kystverket Troms og Finnmark har gjennomgått søknaden og er positiv til at det gis
dispensasjon fra plan. Vi har ingen øvrige merknader.

Med hilsen

Jan Morten Hansen
regiondirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Reoion Kvstverket Troms oq Finnmark

Jannicke Røren
rådgiver

Senbal polådresse: Kystverket Telebn: +47 47847 lntsmett:
Fostboks 1502 E-post:
6025 ALESUND

Forbesøksadresses€ www.kyslverket.no Bankgiro: 76940506766 Org,nr.:

B¡êv, sakskon€spondanse og spost bos adressert t¡l Kystverket, ikke lil avdeling eller enkellperson

www.kystuerket.no
post@kystverket.no
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t FINNMARK f YLKESKOMMU NE
RNNMARKKU FYLKKAGIELDA

Vår dato: 13.11.2017 Vår rêt 201 300138-12

Arklvkode: -- Deres ref

Hasvik kommune
Postboks 43
9593 BREIVIKBOTN

Postadresse
Postboks 701
9815VADSø
posfnollak@ffkno

Besøksadresse
Henry Karlsens plâss 1

9800 vADsø
wvnv ffl<.no

Telefon +47 78 96 30 00

Telefal(s +47 78 96 30 01

Saksbehandler: Nora Dahl
Telefon: +4778983267
Norâ. Dahl@flk. no

Org.nr 964 994 218
Bankkonto 4930.09. 1 2051

Fylkesrådmannens stab
Fylkkarátltfeo! bmá bargogoddi nÃêù¡x iqtil{lîHl LJ rrti

À40üat: I l- t? Postrtaro

$ak nr:

{!r:; ì.1

Til behardllnu
Fnr ekspedisìcn

Iil çjnnnarnsyn
Til arkiv

I'r¡.1nriqç

Å;'kìr'nr.

Uttalelse til søknad om
Kopi:

fra arealplanen dumpingsområde i

sjø, gnr 15/1 m.fl. - Hasvik kommune

Finnmark fflkeskommune viser til brev av 19.10.2017, hvor det søkes om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for å etablere et dumpingsområde i sjø i Breivikfiorden. Behovet for et
dumpingsområde er begrunnet med en utdyping av Lillehavet for etablering av kaiplasser for
fiskerihavn.
Fylkesrådmennens stab v/plan, koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.

Planfaglig uttalelse:
Søknaden er ikke i tråd med gjeldende plan og må de¡for behandles etter plan- og
bygningslovens kapittel I 9, <Dispensasjon>.

Finnrnark fvlkeskommune vil i den forbindelse minne oml
I lovkommentaren til plan- og bygningsloven (PBL) vedrørende dispensasjon, kommer det klart
frem at adgangen til å gi dispensasjon er avgrenset. Hensynene bak den bestemmelsen det
dispenseres lra mâ ikke bli vesentlig tilsidesatt, PBL S 19-2. Videre må det foretas en
interesseaweining der fordelene ved tiltaket må veies opp mot ulempene. Det må foreligge en
klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.

Ved dispensasjon unndras saksbehandlingen fra offentlig innsyn. Dette medfører at berørte
parter ikke får anledning til å uttale seg. Uttalelsesretten er et viktig element i behandlingen av
plansaker. Denne retten undergraves ved dispensasjon ved at andre med interesser i det
aktuelle område ikke får informasjon om tiltaket og dermed ikke får anledning til å innrette seg i

forhold tildette.

Vídere kan dispensasjon skape presedens. Ut fra prinsippet om likebehandling betyr dette at
kommunen må innvilge eventuelle nye søknader om dispensasjon. Ved å innvilge dispensasjon
risikerer kommunen å uthule sine egne planer.

Søknaden er grunngitt og Finnmark fylkeskommune mener at dette er et tiltak som kan bidra for
å lette arbeidet med etableringen av kaiplasser, som igjen vil bidra positivt til fiskeriene og
innbyggeme i kommunen. Vivilderfor i dette tilfellet, ikke gå imot en dispensasjon som omsøkt.

Vedrørende nye tiltak på området vil det kreves en reguleringsplan eller eventuelt en ny
dispensasjonssøknad.

t
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i
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Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fflkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at det
skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern,
Finnmark. Finnmark fylkeskommune minner om at det er Tromsø museum som kommer med
uttalelser om kulturminner under vann.

Med hilsen
Charles Petterson

plansjef

Nora Dahl
arealplanveileder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derlor ikke underskrift

Kopitil:
Fylkesmannen i Finnmark, $tatens hus, 9815 VADSø
S a metin get / Sámedig g i,,Âvjovárgeaid nu 50, 9730 Káráöjohka/Karasjok
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Hasvik kor¡mune
FJellveien 6
9593 BREIVIKBOTN

HASVIK KOI\¡MUhIL
Mollatt: -t

f?
ïil behandling

For ekspedision

Til gJennomsyn

Til arklv

sÁm¡orccl
s^tttElt NG tt

t
ïffi

G

Kopi:

ÁðÊEMEANNUDEADDJI,SAIGBE}IANDLER i/nN OUJ¡/AR REF

Andrú Nlls3n. +l7 70 ¡18 4? 79 t 71¡18!t8 - 3

Andreae Stångberg
Fågajodiheaddji /Fagleder

Hovedmottaker:
Hasvik kommun€ Fþllwien 6

DN èUJ.IDERES REF

André Nilsen
ráúdeaddi/rådgiver

BREIVIKBOTN

BEAIVI/DATO

11.11.2017lô/413{8

endru, r¡l8or@semo(lggl.no Alrrfl¡t co uilddát oktsvuol¡/Oppgls vod hoÍverÉolsð

Vedrørende søknad om d¡spensas¡on fra arealplan for
dumpingsområde isjø i Breivikfjorden, Hasvik kommune

M viser til deres brev av 19.1 0.2017.

Sametinget har ingen merknadertil søknaden. M kJenner ikke til at det er registrert automatisk
fredete samlske kulturminner i det aktuelle området.

M gjør oppmefl<som på at denne uttalelsen bare gþlder for Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Finnmark fl lkeskommune.

Dearwuodalguln/Med hilsen

Dât Êlve lèe el?i<ttovnnalsd'€,t dpltld<ohuwo'¡ ja sáddaluwo wdlâlëállaga hrya"l
Detta clokumentat er eleldronld( gúklent og sendos uton gignâtur.

9593

Kopiija / Kopitil:
FinñmárH(u rylkkagþlda - F¡nnmaû fylkeskommune Fylkeshueet, Postbol€ 701 9815 VADSø

lffi
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Hasvik Kommune
Fjellveien 13
9593 BREIVIKBOTN

[ ¡A$ìVl K P{ü[,J¡ lú LJ iri I

I'riottatl: Plsirlaio

S¿ik nr:

(=\{

NEIGÅilD

KL\)

;

-jnç..vlÌ'.3

'f'[i*. -.

ãil

Vår
ref:

'frl 
h::haqtillnü

l'0: ek:iped¡sjon
'l'll rnrnr,¡r'r¡r,ntr \r (ir rì lrlr r lìyr r

'1il 
arkìv

DanielAndersen i:lri. dlri Dato: 13,11.201
/rliliv nt
i: ril'i¡.

SVAR TIL HøRING - SøKNAD OM DISPENSASJON FRA
AREALPLAN FOR DUMPINGSOMRADE I SJø

Nergård Sørøya AS stiller seg svært positiv til planene om utvidelsen av fiskerihavna i

Breivikbotn. Vi har noen punkter som er avgjørende for å ha fortsatt drift i vårt anlegg mens
anleggsperioden pågår.

1. SJøVANNSINNTAK OG DUTTIPINGSOMRADER

Nergård Sørøya AS har sjøvannsinntak som ligger i konflikt med dumpingsområdene
i alternativ 2 og 4. Sjøvannsledningen ligger også inntil moloen slik at
dumpingsområde mot molotupp i nord vil kunne tretfe sjøvannsinntaket.

Sjøvannsinntaket er plassert på 36 meters dyp for å være en barriere for vannkvalitet
i henhold til krav fra mattilsynet.

Sjøvannsledningen er plassert slik:

¡ao ir+r

I

'

Nergård Sørøya AS er åpen for forslag, som f.eks. (midlertidig) flytting av
sjøvannsinntaket slik at det ikke kommer i konflikt med dumpingsplanene.

Nergárd sørøya AS I strand8t. 40 I 9593 Bre¡vikbotn I Tetefon: +47 78 45 29 o0 | Faks; +47 78 45 29 or I ruo saa zso zzz nava
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2. LAGRING AV LEVENDE TORSK OG SPREGNING
Nergård Sørøya AS har lokaliteter for lagring av levende torsk ca 1 km utenfor
moloen i Breivikbotn. Her lagrer vi inntil 1500 tonn levende torsk i perioden medio
mars tilmedio august.

Nergård Sørøya AS ønsker at sprengingsperioder kan legges i perioden medio
august til medio mars for å opprettholde dyrevelferd i vårt torskehotell,

Vi har forståelse for at dette kan bli vanskelig og stiller gjerne i dialog for å finne gode
løsninger.

Vi er svært takknemlig for at prosjektet nå går videre, og vi ønsker å finne løsninger i

samarbeid med Dere.

Med vennlig hilsen

Roy MÍenna

Daglig leder
Nergård Sørøya AS

29
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Vedlegg: Oversikskart og koordlnatfestlng av områder I sfO

lGrt ¡om vl¡e r tiltoksområdct I Bro¡vllòotn hlvn, Orenole rkravarte omrlder er altcmatluê rrtdcponl som er under

utrednlng, Àlrern¡tlu 2 llgger mot nordost, altcrnâtlv 4 I nldten ot stdttefylllng tll elslsterende rtrolo er langst sdr.

Alternatlv I og 3 er allerede skrlnlatt ot er lkke m¡rlert I kart. GrCnt skravert område m¡rke¡er utdyp¡ngiområdet. Blátt

skr¡vert områdo morkerer ny mdo. 6ul llnJe markerer ¡Ícneon for forleg tll Merln verneplan for Lopphavet fra 2009,

mens rod llnle merkerer grensen for froshg ül Marln vernepl.n for lopphavet frð 2015.

Ar6ransnir¡ av omrlden€ :

SjObunndeponl altematlv 2:

Område rett nord for innselling til Breivikbotn havn. Dybde 20-25 meter. Areal: ca 32.q)0 m2

Deponlområdet vil bli delvls I "skjul" bak oppgrunnet området lvest med dybde 17 -19 meter,

Avgrensede koordlnater (ÊU89 - UTM - sone 35);

- SØtvest: N;7&ì8929 Ø:325352
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Nordvest:

Nordsøst:

sørost:

N:7839065 Ø:32s352
N: 783974o Ø: 325701

N:7839126 Ø:32s703

SJøbunnsdeponl altematlv 4:

Område nordvest for lnnseiling tll Brelvikbotn havn. Dybde 20 -32 meter. Areal: ca 18.000 m2

Deponiområdet vil ligge i jevn nordllg helning ut mot Breivikfiorden.

Avgrensede koordlnater ([U89 - UTM - sonc 35):
- SØwest: N:78i8908Ø:325t0s
- Nordvest: N:7839017 Ø:325:nt
- Nardsøst: N:7838989Ø:325318
- SørøsE N:7*/,8835 Ø:325237

Stottefylllng eksl¡terende molo:

Område vest for ekslsterende molo i Breivikbotn. Oybde 3 - 15. Areal: ca 20.000 m2.

Avgrensede koordinater (EU89 - UTM - sone 351:

- Søyest: N:78i18507 Ø:3250Ú.1
- Nordvest: N:7838797Ø:325373
- Notdsøst; N:7838731Ø:325322
- sørøst: N:7838570Ø:325081
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Hasvik kommune Arkiv: 3/4

Arkivsaksnr: 20171880-2

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet 104/t7 18.12.2017

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - GÆNR 3/4 Veines -
Kristine Brevik

Innstilling

Saken legges frem for formannskapet uten innstilling.

Saksopplysninger

Sakspapirene som er behandlet av landbruksmyndigheten vil bli lagt frem på møtet.

Bakgrunn

Vurdering

Vedlegg
I Søknad på konsesjon på erverv av fast eiendom
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ü II\SVIK KOMMUNE
rl/,+af qtlû/r

h4nttatl: tö - llr*rtcuto'
¿ Søknad om konsesjon på eruerv av fast eiendom

etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
Dette skjemaet er påbudt å bruke ved søknader om konsesjon

Søknaden skal sendeE til kommunEn der eiendommen

Tøm skjema

:ìak l¡l

Til

For ekspedision

Tìì çiennomsYn
lrl afilv
!l¡a

xaÞiT¡t
ordføreren 1...... V l¿fi t4l'4 !¿ M û

(den kommun6n der 6iendommên l¡ggôr)

Søknad om konsesjon skal sendes t¡l ordfø¡eren i den kommunen elendommen ligger innen fire uker etler ât âvtalen er inngâtt eller ervereren

fikk rådighet over eiendommen. Pà side 3 skal du redegiøre for forhold åv betydning som ikke fremgår av svarene på de spørsmål sk¡emaet
inneholder. Skjøte, kjøpekontrakt, le¡ekontrâkt eller annen avtale samt takst gtal legges ved i original eller bekrefret avskrift i den utslrekning

slike dokumenler foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan Þgges ved dersom slik plan foreligger.

Med sikte på å redusere næringslivets oppgavspllktêr, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret

S$ 5 oS 6, hel{ eller delvis bli benyttêt også av andre offentlige organer eom har hjemmel lil å ¡nnhente de samme opplysnlngene.

Opplysninger om eventuell sårrþrdning kan fås ved henvendelse til Oppgavefegisteret på telefon 75 00 75 00.

LDIR-359 B Landbruksdirektoratet - Søknad om konsesjon på erverv av lasl e¡endom etter
konsesjonsloven av 28. november 2003 nr, 98

33 side 1 av 4
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om ervervot er koneeslon¡fritt, Jf, ret'üednlngen på side 3 og 4

1 i t-V
navn (Csklonsvn, lor- û0 Frdsel$nr. (11 siffer)

O¡ganlsasjonsnÍ. (9 siffer)

2 ItrttnY€A'&în 7 16oo kilvt,rttZF€t7-
AdroË6o

E - po¡lsdn¡ro

d*.fs¡ fw ¿Xz {, t/i tt âov í toy t( - (o rLt
t¿tþ o utu(o,¡¿ þY3

Tolôlonnr, (8 6iffêr)

qg"É,esq' 
I

4 Rab+x y'i aa o Kt4r Ls e7v ] r-øceaenr (11 8iffer)Ovetdragê¡ens nevn

Organisasjonsnr (9 siffer)
5

Adresse"--'fl*tn¡,¡o tcleþN lL t qql 8þ¿i ø'* rta4/
I

E¡Êndommen(e)s €ller rÞttighcten(e)s betognolee (navn, gnr., bnr., f€8lenr. e.l.)

6nt,3 brtr,4 y'AVfS
r9"u
rtua

5-årl¡g verd¡ Kjøpesum lor løeøre
7

Kþpcsum / lâir8ùm pf år (vôd âfv åll.rf gsvr oppgt antan vaçtll)

Êr, v.to ¡2 ' o/i¡"ii,i;i;;1,{þ/rr*',
F iír¿ r4/f7" tFylkeKoñmurÊ

flns ln t<
Afedsl3 lordellng pA dyrkêr Jord, p¡oduklû 6tog og €nnol âroal f C l"{ts't,1

10, 6 *t t* ^*..n. k lrr;t!- v),6 wL [.|ui ^o
t Arealcts slørrql8å 4

Itb,S,^f
l0

Hvis Bkoobrukeplan forcliggêr, oppg¡ fordeling på hogstklasse l-V, bonitot og balansekvantum for produkl¡v skog ßetI t* ç

Brskrlv¡l¡e rv nåversnde bobyggche på elcndommon (bollghus, ht¡tte, ddfr:bygnlng, lonetnlngtgârd, Indu¡trl o.l')

Grunnñate im2

Qcp ¡n'
Byggeår

tiltþaf ll*Antalletasjer Teknisk lilstand (god, midd€ls ella¡ dårlig)

rhíoo¿zs Ct(tç<rps
Bygning (typÈ)

t/¡niw0JnuJ
Grunnflatê imz

e3o
Bydseår

ulqør
Antell€tasior

I
Teknisk til6tånd lflod, ûliddtls dllôr tlårl¡g) 

.

t)Ã p ¿ I n Lt o rtøtnilt r r'T)
Bygning (type)

UTHUJ
eyg'geår Antall êtasjer

I
Taknl6k litstand (ged, mlddols âlltr dål¡g)

DliRLtrÌ { ço z t¿ßilú ú
Bygning (typ6)

È+ds
Grunnflatê I m2

b{ ,r"
Byggeår Antall eûesier feknisx tilsl,and llod, middels êller dårlig)Bygning (type) Grunnllate i mz

Byggoår Anlall elâBjs¡ Toknlôk t¡lstand (god, middols eller dådig)Grunnf,ete i m2Bygôiñg (type)

Byggeår Antall etås¡cr Toknisk tilEtand {god, middols ellêr dådig)Grunnlþte ¡m'Bygnlng (type)

Byggsår Antall stâ3jsr Iekn¡sk tilstând (god, middelc eller dådig)Bygning (typs) Grunnllete imr
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I tilfêllê hvilkê?

14

Eicr ellerlclc¡ haneSrkcran, Gllêrekefell. bam und6r årfaat1E siêndom kommunot?åndte

El ¡a

Nei /¡¡¡n¡n¿zÊe7| u4 Kl4LJt{a
I lllfèlle hv¡lk6?

t6

hwrdãn eleôdorfimoñ brukês i dag (g¡elder orvervot landbrukseiendom, bgskriv eiendommens drift)
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Søheronr
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Nèl

Har L¡tennon !bndomôvðrdragorsn eomkommdncn lkke ¡vomteltse ovrrdreg116cn?

4,.
Ìl,4YJ/tlCc//ã7ê,r\/ /X., gíI s

I litfelle hvilke? (oppgi gnrJbnr.ifnr. å.1,)

EPeFirBc,îH

21

Er dct fere søkere, be! opplysl om søkerne er giftê eller samboere

L,t¡¿l Eltf"rV /hql4t / þr ooo'zf?tl.f',1/6 , €tî.€tr€ate-
2¿ Undor€krlfr

/7
Dato

ô &)rL* v {*h*^
Ovordregerens undontrifr
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Dalo

I
{nqnÍ,,**

sø,(6rttts undeßkfitt

Undôrretning ôm avgjørel6en bes sendt lil

b!4)-?
Oversikt ov€r vedlegg til 5øknåd€n

Skjemaet er tilgþngelig på tmffi/.|åndbruksdtrektoralot.no under (SkjemaÞ Spørsmål om utfflling skal rettes til kommunen.
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Landbruksd¡rektoratel - søknad om konsesjon på erverv av fast e¡endom ette¡
konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 9g
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Eventuelle tllleggeopplysnlnger
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Rettlcdnlng
Generolt om konsosronslovon
<<Eryerv> er en felles Letegnelae for alle måter man kan få en eiendom på, eksempelvis gjennom kjøp, arv, gave osv. Konsesjon er en tilla'
telse fra stalen. Den som ólir ny eier av eiendommen kalles erverver. Overdrager er forrige e¡er. Et konsesjonapliktig erverv kan ikke tinglyses

uten at det er gftt konsesjon.

KongoglonÊlovên åv 28. novsmb@r 2003 nf. 98 bêstêmmer ãt alle erverv av fâsl eiendom, og slifrelae av bruksrett for lengre tid enn l0 år,

@indreoeterg¡o*unntakílovenelleriforskr¡fteflastsatllmedholdavloven.Somervefvregnesogså
erverv av andeler eller parter ien elendom.

Er du usikker pá om erve¡vel ulløsèr konsegjonspl¡kt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende deg lll konvnunen

der ê¡endommen ligger for å få svar,

A. Overdrageleer som lkke trongor konsogron
Det følger av konsesjonsloven çg 4 og 5 og forskrift om konrès¡onsfrihet mv- (fastsatt 8, desember 2003) hvllke erverv sôm er unntalt fra

konsesjonsplikten. Hôvedregelen er st du kan ervervê bebygd eiendom som ikke er støne enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar

fulldyrkel/overflatedyrket jord uten å søke konseslon. Det samme gjelder tomter til bolig, f¡t¡dshus e¡ler neust, og annet ubebygd areal som

er uilagt lil annet enn lanäbruks-, natur- og fr¡lunsområde samt reindrifl. E¡verv fra nær familie og eryeryere med odelsrett ef ogsâ unntått fra

koneesjonsplikt,Konsêsjonsfr¡hetensomfølgeravreglenei$4førstelêddnr.1-4ogS5førsteleddnr.log2skâlgodtg.lørecvedskJema.
foregenerkiæringLDlR-360.skjemaelertilgjengeligpâ@under"SkJema".Egenæfklæf¡ngenskallnnleve¡estil
komñrunen. Komhunen skal kontrollere og bekreffe opplysningene i erklæringen. Kommunen fører kont¡oll med al konsesjonsloven blir fulgt.

Konsesjonsfriheten pá grunn av ekeskap, slektskap og/eller odelsrett ved erveru av landbrukseiendom over en v¡ss størelse er betlnget

av at dú bosetter deg pã eiendommen ¡nnen ell år og bor der i fem år. Dette gjelder ei€ndommer som har mer enn 35 dekar fuidyrkeU

overlatedyrket areaiog/eller mer enn 500 dekar produktiv skog og som har bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbollg, eller

har bebyg-gelse som ei t¡ltatt oppført som helå¡sbolig, eller har bebyggelse under oppfødng hvor tillatelse t¡l oppføring av helårsbolig er gitl.

Hvis du júie stal boselle deg innen fristen pâ ett år, mâ du søke konsesjon, Du mâ da krysse av i lelt'19 og gjøre konsesjonsmynd¡ghetene

oppnærksom på at detto er grunnen l¡l at du søker konsesjon.

B. Kort om saksganggn
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker. FylkesmannenlLandbruksdhektoratet er klâgeinstans.

Bestemmelser om overførlng av myndighet faslsatt 8. desember 2003, er lilgiengelig på wvu¡¡.landbruksdkekloralol-no oS SÂ$ÁÁlgydela¡g

Før søknaden las opp t'd behandling, må du betale et behandlingsgebyr. Gebyret blir faslsatt og krêvd ¡nn av komrnunen.

Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfrilt på grunn åv odelsrett eller sleKôkap, og du søker konsesjon ford¡ du ikke skal

bosette deg på eiendommen.
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C. Nærmere om utfylllng av rølnðd om konretJon
Det er vlklig at opplysniqgone I søknadçn g¡s så fuilslendig
ssken bohandles på r¡ktlg fakliðk grunnlag.

som mulig. Dette kan bl,a. bi¡tra lil å redusere saksbehEndl¡rEsllrÞn og å sikrê at

bruksnummer på denne
du har.

Foltone I .5
Eáde overdrager og du lom ôãl(or konÐegion mâ oppgl navn og adreore, fødsolßdêlo elþrorgan¡sas¡onsnummcr, Jurldiske personer(teks. aksJ€oebkapor) lildeþs€l organhasJonsnummer. orgarfreao¡onsnumrneret rår oppgnr va¿ heñv¡naspã ti Ènire6r"gi.t"r"t
(Brønnøyaundregiclren€ wìMf.br¡eo.nô), \&rdlgsl Oppgl teÈfOnnumme¡ og evenluelt e-poitadreæo veO trenven¿else ¿il,

Feltonc 6. ll
Omfatler overdragelsen fere gårds- og bruksnummer, må alle oppgl8 ife[ e. GJelder eøknaden konsesjon på feste, skd feslenummqref
oppgls dersom sllkt foreligger' Gþlder 8øknaden konoesjon pa iunäse eller ovårdragelse av andre rettígheter overfast Elondom 6om
medførôr konEesjon8plikt etler S 3 i konsesionslov€n, Bkal relllgheten beskrives lfor ãkeempel grusrettþiet, ulbygg¡ng8kontrakl o.l.).

IteltT q1s opplysnlng om k¡øposummen for eierdamm€n, Glslder Bøknaden konsesjon på leie av elendommen, ekeltelesurnmen pr, år
oppgis. Þersom ervBrYôrên har cn srlstl e¡sndommen ved aru.ôller gave, rkål anuu úerd¡ fyller lnn t tefu for deito. Heûer rlel kårytefrer på
e¡endommen. skal wrdion n¡ dlsee oppgls" som eksempel pâ kåryieteer kan nêvn6s ¡oreú og naturalier lmalk, iõr"iãi, *¡, snøryddtng,
etc.). KårforpÍktolser ssm lltlte er bundet t{ hverl år, stcal oppgie sõm 5-árlg verdl. Ytterilgere ðpplysnrrgeiom oriratrsnoe tdryeteãr soä u*
rett,og lþnende, bl'a' om påregneþ varlg-hel, loruts€ltes å gå frem av kjøfekontrakt eneiremþñme isaf<sutrecninle;ffijjtñiliü;
av konsesJonssøknadan. Demom løsøre følgor med I overdiagelsen, skäl verdlen oppgis i fellat for defle,

Du trcrger lkfte fylle ul fell 7 dereom du har overtatt konsesjonsfiltt på grunn av odelerett elþr slektskap og du søker komesþn fordi du lkke
skal bosette deg på e¡gndommen.

I folt 0 oppgis hvllken konununc og lyll€ e¡€ndommen lbgsr i..l.frlt 0 skaloppþning om êlêndommen(e)s totalarealfyllee ut. GJeldar
ervervol frere gàds' og bruksnummer, 5l€l afla regnes med. I tlllegg akal dei'oóprysðs om hvordan eisdobmmã|ì aiàil ford.tu, uug på ut¡ke
areålkatogorier. I fellet for dvdcel 

!9^f3l:t-g,qp_n ldt$lt l?ra, ove-rliate<tyrtret Jóid og rmma*s¡e¡re. I reitãr ióiiräoi,itv stog tøres-u'riof lnøproduksjonsewro på mlnsi 100 lller (0.1 kub[rlmet€r) p€r dekãr per år. sãm añnet aieat rêgnes myç grunnlendi ma*, uprodõrnv m*ù, ñu¡ì-dagen o,l, Se tvurw.o¡rdek¡d.skoooolandrkao.no for rner lnfomásJon om din et€ndom.

Foreligger det akogbnd<splan for eþndommen, bes oppgltt fordêlhg på hogstklasse l-V og bonitet, og balansekvantumet for den produkllve
skogen.

I lblt'tl. oppgi$ hvilke bygninger som i dag êr oppfert på eiendomnnn (f.eks. bollghus, kâ$ollg, hyfle, drnsbygn¡ng, fonetrúngsbygg,
indusltlbygg' reter o.l,), I tiilegg skalgrunnllalen for den enkelte bygning oppgis t-t<vadiatmeteiog anial eiàií,ü ni¡liópUvsn¡ngor om
bvgningens leknlgke tilstand (god, n{ddds eller dârl¡g) og lyggeaiioretigg-eilt et€. fia takst oveieiendommán), opfgiå ceüe.

Felteno 12. ,16

F9læl aryre re(ighet€r rnod I orædrag.elsen, ska¡ disso oppgls ißtt 12. Eksempler på elike rettþheterer belterett (f.eks. I r¡úmark),
slrandrett jakt' og Ískeroü, hugsrefi, allmenningsËtl, slåtterett o.l. Dersom du, dln åkteÞlb ellei barn under l8.årããi eþr þler andre
eiendommer i kommunen efler i.andre komm,rne¡ ekal gåds- og bruksnummei på disse oppgis ¡ frãnlloiOsvls fã¡iìg og l¿. I felt 15 oka! detgle en beskrtoelae av hvordan eF{q1me! blir brukt idãg. Forlandbrukeelencd,mmo¡ okai i¡ãt fremgå om êtendomme-n d¡ives med
husdyrhold,.plantepmduksJon eJ. l.fell 16 skal du opplysehve elendommen skal brukes tll. Ekaempõl pa srir< Urui rãn være erverv t¡l frtgdr-fomå|, landbruksfomål dþ¡ industi.

Fslteno 17 - 21
Skal elendommon du søker konaetJon på brukee som tilleggs¡ord tll eiendom du eierña lør, nrâ du oppgi gârds- og
eþndommon. lîslt 18 skal du oppryso om hv¡ken teoret¡stiulilannelse og praktisk erfartng tnnen jord'-'ôî ãkos¡M;

Det trengor akke å fylþ ut f€lt I I hvls du har overlatt elendonmen konsesionsfrltt på grunn av odelerett oller Êlektskap, og du søker konsesjon
fordi du lkke skal boselle deg pà elendormen.

I folt l0 må-du hryese 6Y for om du v[ lorpllkle deo ül â bosotte deg på €lendommsn lnnan olt år og sely bo der i mloet 5 år snmn¡en-
hengende. Er ennrvêl I ulsarEg?ulktêl ftqlsesionÈfrltt på grunn aü åktestap, Itektßkap oller oOefsien, og ã,;ãpÏói-iänses¡on nrat au lrrc
skal bocstte dßg på elendornæn, il punkl A, mâ ttu luyrse av fø dette allematlvêt i fel¡ tg. Ou tran tt næ-rmore oppliôn¡ngór om Uaftrunñen
for hvorfor du lkke skal bosêlte deg på elendormen på side 3, under 'Evsntuefls ilil€gaopprysnlngeF. eilêr vedþðöíàôsr ¡rev.

Gjelder søknaden en Jord- êller skogbrukseiendom, skal det ¡ îorb¡ndelse m€d behandtngen av koneosjonssøknaden vurdares om del er
nødvendlg med.dctlngssamly{ûe ettôrS 12 ilov av 12. mal 1995 nr.2a om jord (iordlov;). I ten ¡o máãeroeJ*-õppii¡"s om
orærdrageren eier amen fast eiendom i lommunen enn den som nå ovsrdrâs. gi.øt nere som søker konsosJon pa sãmme
larübruksslondom, má rlet opplyses om srkerne er gifi, samboare e[ar partnere i fell 21.

Foll22
Både du ¡om Gfvefirer og overdragerên må undeftêgne kongesJonssøkneden- For umyndlge - pêfsoner under lg år eller umyndlggjorte - må
vergen underlogne. Advokaler kan undertegne på wgne av parlene denrom fuilmaltt fbleÍgger.
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Hasvik kommune Arkiv: L83

Arkivsaksnr: 20171961-2

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Søknad om festetomt - GÆNR 1/198 Markeila

Innstilling

Hasvik Formannskap avslår søknad fra Ebbe W Pedersen, Alta om å få inngå festeavtale med
Hasvik kommune for Gnr I Bnr 198 Markeila 3 Sørvær. Hasvik kommune som grunneier
ønsker ikke at tomten bebygges med fritidsbolig.

Saksopplysninger

Ebbe W Pedersen søker om å få tildelt festetome Gnr I Bnr 198 Markeila 3 ved Sørvær

Bakgrunn

Festetomten eies i dag av Hasvik kommune og ble utmålt og merket i terrenget 12.09.2009.
Festetomten ble utmålt ihenhold til søknad og politisk vedtak da en person øsnket å få bygge på
tomten, men disse planene ble ikke realiseft. Festetomten står derfor ledig og kan tildeles.
Festetomten er på I 168,8 kvm og er ubebygd. Det er en gammel grunnmur på festetomten som
Winstrup ønsker å kunne bruke som grunnmur for bygging av fritidsbolig.

Festetomten er etablert og merket i henhold til lov og forskrift.

Vurdering

Teknisk etat ber Formannskapet om å avslå søknaden om å inngå festeavtale som nevnt i
saksutredningen.

Vedlegg
I Søknad om festetomt Markeila 1 198

Utvalg Utvalsssak Møtedato

Formannskapet t05lt7 18.12.2017

38



39



þinsv r i.{r {ü !!i 
-i"5i}ñi 

d",

Hasvik Kommune

Fra: EbbeWinstrupPedersen[ebbewp@hotmail.comJ

Sendt: 7. august 2A17 22:18

Til: Hasvik Kommune

Emne: Søknad om festetomt 11198

Vedfegg: Søkna om festetomtSørøye.pdt Markeila 3 kart.pdf

Motliìtt;
I

l:¡? nr: I

'fil 
behandling

Fcr nksperlisjon

l'il tjcnnom.syn
'lii arklv

iìradni*¡:

Postdato:

o r(i

,(åüo

Til:

Fra

¡,lrìv n1_7,/g,.Z1LZ L f 3
I(n ni

Havik Kommune

Ebbe Winstrup Pedersen
Killiveien 69
9518 Alta
tlf :97 103132

Epost: ebbewp@hotmail.com

Søknad om festetomtgårds og bruknr.t/L98, Markeila 3

Etter samtale og henvising fra Kim Are Walsø på teknisk avdeling på HasvÍk Kommune 7.

August 20L7.

f eg ønsker å søke om festetomt på gårds' og bruknr L/L98 adresse Markeila 3.

f eg ønsker å bygge en enkel hytte der på ca. 25-30 mZ på eksisterende grunnmur Alt i et plan.

|eg er 36 år og bor i Alta. feg jobber til daglig hos Trasti og Trine, som er turist bedrift, vi driver
med matopplevelser og hundekjøring. feg er fast ansatt hos dem som guide og snekker.

Jeg er fra Danmark og har vært bosatt i Norge de siste 12 âr.

Min tilknytting til Sørøya er til dels gjennom Hans Ole Sandring og samboer Gunnbjørg
Lensegraf Melås, som har hytte i Årvika 2.Har hatt mange fine turer hit gjennom flere år nå.
Â komme til Sørøya er flott når man til daglig bor innerst i Alta $orden.
Storhavet folk fra þsten, og den frodige natur på sommeren og høsten.

feg er ivrig fisker på havet og friluft/ sti sykling.
Etter flere år med leiting etter hytte pâSørøya, er jeg kommet frem til at det nok er like greit å

bygge.

Sender 2 stk. vedlegg; samme eposten her i pdf og kart of info om tomta fra Kartverket i pdf.

Håber på positivt svar.

Med vennlig hilsen Ebbe Winstrup Pedersen

I llt¡nnt:
shh,

08.08.2017 40



Til:

Fra

7 /B-2017

Havik Kommune

Ebbe Winstrup Pedersen
Killiveien 69
95L8 Alta
rlf :97 10 31 32

Epost: elbewp@hplmailcsx[

Søknad om festetomt gårds og bruknr. Lll98

Etter samtale og henvising fra Kim Are Walsø på teknisk avd. på Hasvik, Kommune 7.

August 20t7.
f eg Ønsker å søke om festetomt på gårds- og bruknr I/198 adresse Markeila 3.

Jeg ønsker å bygge en enkel hytte der på ca. 25-28 m2 på eksisterende grunnmur Alt i et
plan.

]eg er 36 år og bor i Alta. Jeg jobber til daglig hos Trasti og Trine, som er turist bedrift, vi
driver med matoppleveìser og hundekjØring. f eg er fast ansatt hos dem som guide og

snekker.

|eg er fra Danmark og har vært bosatt i Norge de siste L2 âr.

Min tilknytting til Sørøya er til dels gjennom Hans Ole Sandring og samboer Gunnbiørg
Lensegraf Melås, som har hytte i Årvika 2,Har hatt mange fine turer hit gjennom flere år
nå,
,{ komme til Sørøya er flott når man til daglig bor innerst i AIta fiorden.
Storhavet, folk fra þsten, og den frodige natur på sommeren og høsten.

Jeg er ivrig fisker på havet og friluft/ sti sykling,
Etter flere år med leiting etter hytte päSørøya, er jeg kommet frem til at det nok er like
greit å bygge.

Håber på positivt svar.

Med vennlig hilsen Ebbe Winstrup Pedersen
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Hasvik kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 20171879-3

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvals Utvalessak Møtedato

Formannskapet t06lt7 18.12.2017

Søknad om forprosjektmidler til kjøp av båt - Tor Agnar Antonsen

Innstilling

Tor Agnar Antonsen innvilges kr. 10.000,- til forprosjekt til kjøp av fiskebåt.
Beløpet belastes konto <Næringsfond>.

Saksopplysninger

Tor Agnar Antonsen søker i brev datert 23.1I.2017 om til forprosjekt med tanke på kjøp av
fiskebåt uten kvote.

Bakgrunn

Antonsen søker om forprosjektmidler til reiser, utarbeidelse av budsjett og søknad.
De totale prosjektkostnadene er kr. I 1.500,-. Det søkes om tilskudd fra Hasvik kommunes
næringsfond på hele beløpet.

Vurdering

Tor Agnar Antonsen er akfiv fisker, registrert på blad B. Han er bosatt i Hasvik kommune.
Antonsen har tidligere hatt egen båt, men fisker for tiden sammen med annen fisker på båt
registrert i Hasvik kommune.

Det anses som positivt at en erfarne og aktive fiskere, som Tor Agnar Antonsen, ønsker å
investere i egen båt.
Det anbefales at Tor Agnar Antonsen innvilges tilskudd til forprosjekt for bistand til reise og
utarbeiding av budsjett og søknad som beskrevet i søknad.

Vedlegg
I Søknad om forprosjektmidler - Tor Agnar Antonsen
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Søknad - Bed riftsrettet-/etablererstøüe
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idlerom

Kontaktperson:
Antonsen. Tor Asnar

Prosjektansvarl i g/ -eier:

Antonsen" Tor Agnar
Poststed:
HASVIK

Adreese:
Finnrorveien 5

Postnr.:
9590

Mobil:
9t366937

Telefon Talefon arbeid:

Bankkonto;
47401028036

E-post:
reidarinilsenrØemail.com
Organisasjonsnummer:
977281776

Type virksomhet / type õtøttemotl¡ker
Fiske

Forretningslde / mål og innhold med prosJektct

Jeg vurderer àkjøpe egen båt. Søker om forprosjektmidler til reiser, utarbeidelse budsjetter og
søknader.

Eiersammensetning / delt¡kere i prosjektet utover støttemottaker
100% eier TorAgnar Antonsen

Tittel SUM

5 0000l.Reiser
5 00002. Søknader mv eksternt

03- esenarbeid/telefoner mv I 500

1r 500Sum kostn¡d

SUMTittel

tl 5000l .Tilskudd fra næringsfondet
002.Lån i bank
003.Esenkaoital

04.Eset ârlreid 0

05. Andre fi nansieri nsskilder 0

Sum ñnansiering ll 500

-t-
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Tltskudd fr¡ andre
Ingen

Er det tldllgerc søkt r¡dre ofrcntllg lnstsn¡cr om tllskudd til proslcktcUtlltakct? Nel

Begrunncke avsleg

Andre opplysnlnger
På grunn av problemÊr med hørsel ønskerjeg nå å kjøpe egen b¡lt da det viser seg vanskelig å
fo sammen med andrc.

Geografl
2015-Hasvik

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

-2-
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Side I av I

Hasvik Kommune

Fra: RF13.50[ikkesvar@regionalforvaltning.no]

Sendt: 23. november2OlT 13:58

Til: Hasvik Kommuna

Emne: RF1 3.50 - Automatisk epost t¡l arkiv 201 7-0020

Vedlegg : Soknad-201 7-0020.pdf

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv.

Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond.

Referansenumm er : 20 | 7 -0020
S øknadsnummer : 20 I 7 -0020
.Tilsagnsnuûrmer: (ikke spesifrsert)
Prosjektnavn: Søknad om forprosjektmidler
Innsendt: 23.11.2017

Prosjekteier: Antonsen, Tor Agnar
Kontaktperson:

Bruker(brukemavn): Tor Agnar Antonsen (Tor Agnar Antonsen)
E-post(bruker) : reidarjnilsen@gmail.com

Henvendelsen skal fordeles til saksbehandler for næringsfondssaker.

Mvh,
Hasvik kommune

23.11.24t7
47



Hasvik kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 20171759-3

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Søknad om forprosjektmidler til investering av kvote, fartøy og aksjeselskap -
Johnny Johansen

Innstilling

Johnny Johansen innvilges kr 10.000,- til forprosjekt til kjøp av fiskebåt med kvote.
Beløpet belastes konto <Næringsfond>

Saksopplysninger

Johnny Johansen søker i brev datert 01.12.2017 om tilskudd til forprosjekt med tanke på kjøp av
båt med kvote.
Før realisering av prosjektet ønsker Johansen å utarbeide en helhetlig prosjektbeskrivelse -
kostnadsberegning, budsjett, finansieringsplan og søknad. Til dette trenger han faglig bistand.

Bakgrunn

Johnny Johansen er aktiv fisker, registrert på blad B og bosatt i Hasvik kommune. Han har egen
båt. Denne opplyses å være for liten. Han ønsker derfor å investere i større båt med kvote for å
kunne effektivisere fisket, og kunne drive helårsfiske for 2 personer.

De totale prosjektkostnader oppgis tilkr. 15.000,-
Det søkes om tilskudd fra Hasvik kommunes næringsfond til hele beløpet.

Vurdering

Johnny Johansen eier i dag fiskebåten <Pilen> F22HV. Båten er 9,45 m og bygd i 1976 (ombygd
i 1994).

Utvals Utvalsssak Møtedato

Formannskapet 107/17 18.12.2017
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Ordfiører har hatt møte med Johansen, og han opplyser at han ønsker äl<1øpe en større båt med
kvote, både av sikkerhetsmessige årsaker og muligheten for større inntjening.
Det anses som positivt at yngre fiskere, i dette tilfellet Johnny Johansen, ønsker å satse pä større
båt med kvote.
Det anbefales derfor at Johnny Johansen innvilges tilskudd til forprosjekt for å innhente faglig
bistand til å utarbeide en helhetlig prosjektbeskrivelse, inklusiv budsjett og finansieringsplan.

Vedlegg
I Søknad om forprosjektmidler
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'/tt* tt
RF 13.50 - Kommunalt næringsf'ond

Søknad - Bedriftsretteþ/etablererstøtte
: :. .ì.;!:

Prós¡ektnavn
fornrosiekt til innvesterins av kvote. làrtøy os aksieselskan

Kontaktooolvsninoer
Prosjektansvarligl -eíer:

Johnny Johansen
Kontaktperson:

iohnny iohansen
Adresse:
skinpersata 30a

Postnr Poststed:

Mobil:
90834693

Telefon: Telefon arbeid:

E-post:
ni len.fiskelðemail.com

Bankkonto:
490 r r 652580

Organisasjonsnummer:
9 I 5660398

Prsslektinformaslon
Type virksomhet / type ststtemottaker
kystfiske

Forretningsidc / môl og innhold mcd prosjcktet
søker midler til og utarbcide lønnsomhet og f'orarbeid til søknader for og fìnansicre lån i

fartøy og kvote,
kjøpc ett fiskefartøy med kvote f'or og kunne effektivisere fiske for og kunne drive helårs fìske
for 2 personer om bord og arbeid på land.

Eicrsrmmenselning / deltakere i prosjektct utover saøttemotlaker
100% eier

Kostnadsplan og finansieringsplan

SUMTittel

0 I .Prosiektkostnader 15 000

42. 0
003.

Sum kostnad l5 000

Tittel SUM

l5 0000 l.Tilskudd fra nærinssfondet
002.Lån i bank

03.Eeenkapital 0

04.Eser ârbeid 0

-t-
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05.Andrc finansierinsskilder 0
Sum flnrnrlcrlng r5 000

Tllskudd lh ¡ndrc
ingen

Er dct tldligere ¡okt ¡ndre otfentllg lnstrttor om tllgkudd tll pro{oktcUtlltrkct? Ncl

Bcgrunnebr rvsleg

Andre opplycnlngcr

Gcogrefl
201S-H¡svik

Dokumentnavn Filstørrclso Il¡to

-2-
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Orienteringssaker

ORI 1/17 Orienteringssak lS.desember 2017 20171962
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Hasvik kommune Arkiv: 030

Arkivsaksnr: 20171962-1

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet t/17 18.12.2017

Orienteringssak L 8.desem ber 2017

Innstilling

Saken tas til orientering

Saksopplysninger

Det gis orientering om følgende saker:

o Møteplan vår 2018

o Personalsak

Bakgrunn

Vurdering
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