
Hasvik kommune Møteinnkalling

Utvalg: FormannskaPet

Møtested: Rådhuset-Kommunestyresalen

I)ato: 30.01.2018

Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 45 27 00 eller epost: post@hasvik.kommune.no

Merknad til møte:

Innkalt:

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

Breivikbotn, 22. jan. 2018

Eva D. Husby
Leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og hør derfor ingen håndskrevet signatur
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Eva D. Husbv LEDER AP
Lars Hustad NESTL AP
Siv Olsen Gamst MEDL AP
Per Hansen MEDL AP
Odd lvar Gladsø MEDL H



Saksliste

Utvalgs- Innhold
saksnr

PS 1/18

PS 2/18

PS 3/18

PS 4/18

PS 5/18

PS 6/18

oRr l/18

RS 1/18

RS 2/18

Vedtakssaker

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte

Klage på vedtak - søknad om reduksjon av kommunale
avgifter for Storgata 10, Hasvik Gnr/Bnr 16/87

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom -
Gnr/Bnr l2llt Børflord - Birger Altmann

Gebyr feiing av fritidsboliger

Orienteringssaker

Orienteringssaker - 30. januar 2018

Referatsaker

Oppfølging av rutehøring 2017

Justert innspill til Kystverkets handlingsprogram

Lukket Arkivsaksnr.

20t71863

20181338

2018145

20171962

20t81316

20t81102
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Vedtakssaker

PS 1/18 Godkienning av innkalling /

PS 2/18 Godkienning av saksliste /

PS 3/18 Godkienning av møteprotokoll fra forrige møte I
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Hasvik kommune Arkiv: 16/87

Arkivsaksnr: 20171863-4

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvals Utvalessak Møtedato

Formannskapet 4lt8 30.01.2018

Klage på vedtak -
søknad om reduksjon av kommunale avgifter for Storgata 10, HasvikGnr/Bn
r 16187

Innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Odd Ivar Gladsø som styreleder i Handleriet Hasvik Storgata 10 Hasvik klager på

administrasjonens avslag om fritak av kommunale avgifter for kjelleretasjen i bedriftens lokaler
Administrasjonen har etter en helhetsvurdering avslått søknaden i henhold til kommunestyrets
retningslinjer vedrørende fritak for kommunale avgifter da liten bruk av lokalet ikke er

tungtveiende argumenter for å innvilge fritak. Handleriet Hasvik har montert vannmåler slik at

kommunale vannavgifter beregnes på bakgrunn av forbruk og ikke bygningens areal.

Bakgrunn

Handleriet Hasvik leier ut kjellerlokalet til Hasvik Røde Kors for kafedrift 3 timer i uken. For
dette betaler Hasvik Røde Kors en leie på kr 1.000,- i måneden. Hasvik Røde kors serverer

gratis kaffe og vafler til sine besøkende noe Gladsø mener ikke kan betraktes som kommersiell
drift.

Vurdering

Administrasjonen mener lite bruk av lokalet ikke er grunn nok til å gi fritak for kommunale

avgifter. Dette på bakgrunn av kommunestyrets reûringslinjer for reduksjon eller fritak for
kommunale avgifter.
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Vedlegg
I Klage - kommunale avgifter
2 Søknad om reduksjon av kommunale avgifter for Storgata 10, Hasvik G/BNR 16/87

3 Søknad om reduksjon av kommunale avgifter
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Handleriet Hawik AS
" Postboks 123

9593 BRETVIKBOTN

Hasvik kommune
P.b.43
9593 BREIVIBOTN

KLAGE PÂ VEDTAK - SøKNAD OM REDTIKSTON AV KOMMUNALE
AVGTIITER,F'OR STORGT TO, HASVIK- G/BFTR I6IEîI.

Handleriet llasvik søkte den 26.11,77 om fritak for kommunale avgifter for underetasjen av

byggú,d¿ denne kun brukes 3 timer i uka av l{asvikRødeKors. Ilåsvik kommune ha¡i
slaiv 04.0 t . I I avslått denne søknaden, og begrunnet avslaget med æ kommunen har en

meget restriktiv praksis i forhold til å gi reduksjon eller fritak for kommunale avgifter.

Vi klagerherved påvedtaket, davi mener at avslaget erurimelig. Underøasjon ibygg"t
leies fõr tiden ikke ut på <<kommersielb> basis, men til t{asvik Røde Kors slik at de kan

arïang6re en sosial møteplass for innbyggere på llasvik en gâng i uka ved servering av kaffe

ogvafler.

Handleriet HasvikAS har de sige år hæt montert vannmåler, som vi betal€r en ådig leie til
Hawik kommune med kr ó.000,- pr år. Forbruk îot 2Ol7 ( både hovedetasje og

underetasje) viser ef vannforbruk på 35 m3 - som er fakturert med totalt kr 315,- for hele

2Aú.

For avløp betaler vi vel 13.000,- kr for samme periode. Forutsatt at avløpsmengden er cirka

det samme som vannforbrulç vtg¡ør dette ca 370r- kr pr m3 for avløp.

Vi har tidligere søkt om å beale avløpsavgift etter faktisk bruk (rnålt etter vannmåler), men

ikke fått gehør for dette.

Handleriet llasvik aksepterer og skjønner llasvik kommunes holdning til en restriktiv
praksis til ã gi reduksjon elter fritak for kommunale avgifter selv med lite bruk, men vi
finner det fortsatt urimelie å måtte betale firll avgift - med en avgift beregnet pr m2 for en

etasje som i praksis ikke er i bruk, og anser at det ikke er rimelighet mellom den pris som

betales forvannavgift og for avløpsavgift.

Ved kommergiell utleie av hele byggd-, vil vi kunne ta dette inn i leieprisen, men så lenge

den ene etasjen leies ut for å gi et tilbud om €,Ír sosial møteplass, ser vi dette som urimelig.

Vi klager derfor - i medhold av Forvaltningslovens $ 28 på administrativt vedtalç og ber
formannsløpet behandle saken på nytt.

Odd lva¡ Gladsø
Styreleder - Handleriet [tasvik AS
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HANDLERIET HASVIK AS
Postboks 123

9593 BREIVIKBOTN

Hasvik kommune
Tekniske tjenester

Vår ref
20t11863-2

An.

Deres ref:

Søknad om reduksjon av kommunale avgifter for Storgata 10, Hasvik G/BNR
16t87

Hasvik kommune viser til deres søknad om reduksjon av kommunale avgifter for 1 etg i Storgata

10 9590 Hasvik pga lite bruk av lokalene. Hasvik kommune har en meget restriktiv praksis til å
gi reduksjon eller fritak for kommunale avgifter selv ved lite bruk av i deres tilfelle 1 etg i
bygningen. På bakgrunn av dette avslås søknaden om reduksjon av kommunale avgifter for 1 etg

i Storgata 10 Hasvik.

Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven $ 28 paklages innen 3 uker. Eventuell klage

sendes til Hasvik kommune, Postboks 43,9593 BREIVIKBOTN.

Med hilsen

Kim-Are Walsø
Rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og derfor uten håndsignatur

Saksbehandler
Kim-Are Walsø / 78 45 27 43

Dato
04.01.2018

Postadresse
Postboks 43, 9 593 Breivikbotn
E-post:
post@hasvik.kommune.no

Besøksadresse
Fjellveien 6, Breivikbotn

www.hasvik. kommune.no
7

Telefon
78 45 27 00
Telefaks
78 45 15 08

Bank
49t2 05 00103
Org.nr
96483071 1



HandlerietHawik AS
Postboks 123

t-k\$Vlli I't,,lv'å¡¡¡it ; t :,

4u' tlã i'ostci¡to

Sak nr: lr: /tr
¡þlr

r{?88
::: ìal! i

9593 BREIVIKBOTN
Til behandling

For ekspedisjon

Til gjennornsyn

Til arkìv

Hawik kommune
Postboks 43
9593 BRETVTKBOTN

SøKNAD OM REDTIKSJONAV KOMMUNALE AVGIFTER"

Handleriet Hasvik AS søker herved om reduksjon ¿v korrumulrale avgifter fra å betale for
næringsbygg fra katçgori 400-600 ß2 til næringsbygg kategori 2oo - 4ao nQ.

fusak€n til denne søknad er ú,vt i <<næringsmessig> sammmenheng kun leierut
hovedeasjør - ct250 nrz ttlPosten Norge AS og Vest-Finnmark PolitidisttikL noe vi
selvføþelig skal bstale ordinære kommunale avgifter for.

Underetasjen leies kun ut til }lasvik Røde Kors for 1.00Q- kr. i måneden for å arrarig€re

"torsdagskaft' 3 tímer i uka. Der s€rverer de gratis kaffe og vafler til besøkende - og kan

knâpt betegnes som "kommersielf' rÍleie. Denne leiekontrakt har vart fra høsteri

2016, ogvtdereføres også utover 2018.

Søker derfor om å É fritak fra å betale komrnunale avgifter for denne etasje - så lenge vi
ikke leisr ut denne del av lokalene pñ bedrifrsmessig basis. Bruk av denne del av lokalene

kun 3 timer i uka medfører også i wært liten gfad bruke av vann og avløp.

I
Styreleder* Handleriet Hawik AS

ú\,ü

Å.rkiv

c

Kopi:
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Hasvik kommune Arkiv: l2lll
Arkivsaksnr: 20181338-2

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 5/1 8 30.01.2018

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr/Bnr l2lll Bør{iord -
Birger Altmann

Innstilling

Landbrukskontoret for Hasvik kommune innstiller at Formannskapet i Hasvik kommune gir
Birger Altmann konsesjon på ervervelse av GNR. 12 BNR. 11, i Hasvik kommune, som omsøkt.

Saksopplysninger

Eiendommen er på 25,3 dekar og består av ikke klassifisert mark. På grunn av at det ikke er

dyrkbar mark på eiendommen, er den å anse for å være en utmarkseiendom.
Det er ikke gjort klassifiseringer av marka. Eiendommen er ikke bebygd.
Søkerens formål er å erverve eiendommen som en fritidseiendom. På sikt ønsker erverver å

bygge hytte på eiendommen.
Det følger av arealplanen at det aktuelle området som eiendommen ligger i er et LNF -C. Dette

er et landbruk, natur og friluftsområde som tillater spredt bolig - og ervervsbebyggelse. Inn
under dette går også fritidsbebyggelse.
Avtalt kjøpesum er kr 30 000,-
Det skal i denne saken ikke tas stilling til kjøpesum.

Bakgrunn

Søknaden behandles etter lov 28. nov 2003,w.98, konsesjonsloven. Det følger av

konsesjonsloven $ 1 at formålet med loven er <<å regulere og kontrollere omsetningen av fast

eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier - og

bruksforhold som er mest gagnlig for samfrrnnet, bl. a for å tilgodese:
L. framtidige generasjoners behov

2. landbruksnæringen

3. behovet for utbyggingsgrunn
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4. hensynet til m¡ljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser

5. hensynet til bosettingen.>

Det er klart at det i første omgang ikke vil bli gjort endringer på eiendommen. Det at erverver
får kjøpe eiendommen vil ikke fä betydning for landbruksnæringen, da de fortsatt vil ha de

sarnmen rettighetene til eiendommen som de har i dag.

Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser vil bli sikret ved at det

ikke vil'bli foretatt endringer på eiendommen. Allmenheten vil ha rettigheter etter friluftsloven $

2, som sikrer fri ferdsel i utmark. Det at det blir gitt konsesjon på kjøp av eiendommen vil derfor
ikke endre allmenhetens tilgang på eiendommen.
Eiendommen ligger i et LNF - C område som åpner for spredt bolig og ervervsbebyggelse.

Erververs ønske om å bygge hytte er derfor innenfor områdets arealplan. Dette trekker i retning

av at konsesjon bør gis.

Det følger av konsesjonsloven $ I at bestemmelsen skal sikre det eier - og bruksforhold som er

mest gagnlig for samfunnet. Dette betyr at man skal velge det eier - og bruksforholdet som er

best sett ut i fra de alternativene som er tilgjengelig.
I denne saken er det et dødsbo som selger eiendommen. Et dødsbo er ofte vanskelig for naboer,

offentlig forvaltning og alle andre som trenger grunneiers tillatelse å forholde seg til. Dette

trekker i retning av at erververs kjøp av eiendommen er med på å sikre et best mulig eier og

bruksforhold sett ut i fra de altemativene som er tilgjengelig.

Vurdering

Overføring fra dødsbo til erverver er med på å sikre det beste eier- og bruksforhold av de

alternativ som tilgjengelig. Saken gjelder søknad, 16jan 2018 om konsesjon på erverv av fast

eiendom - GNR. 12 BNR. 11, i Hasvik kommune, som omsøkt.

Enny Camilla Nordvik
Landbrukssjef
Kvalsund kommune.

Vedlegg
1 OVERSENDELSE AV SØKNAD OM KONSESJON HASVIK
2 KONSESJONSSØKNAD SIGNERT.PDF.pdf
3 KJØPEKONTRAKTSIGNERT.PDF.pdf
4 MELDINGSTEKST.pdf
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Alta kommune
Samfunnsutvikling
Næring og Landbruk

Kvalsund kommune
Rådhusvegen 18

NO-9620 KVALSUND

Norge

Deres ref:

Vår ref:
Ltoo/L8

Arkivkode:
GNR/B 12111

Sak/5oksb:
t7lsot3-2lsoL{

Dqto:
ALTA 15.01.2018

OVERSENDELSE AV SøKNAD OM KONSESJON I HASVIK KOMMUNE, GNR 12 BNR 11, .
BIRGER ALTMANN

Det vises til vedlagte sØknad om konsesjon fra Birger Altmann, datert 2L.L2.2OL7

Alta kommune har bistått Kvalsund kommune med landbruksforvaltning. Nå er ny

landbruksrådgiver i Kvalsund på plass, og saken sendes derfor til Kvalsund for behandling.

Med vennlig hilsen
Alta kommune

Signe Olaussen
jordbrukssjef

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopitil:
HASVIK KOMMUNE, Fjellveien 6, 9593 BREIVIKBOTN

Vedlegg: Søknad om konsesjon fra Birger Altmann, datert 2L.L2.2OL7

ølliuAlta kommune . Besøksadresse: Sandfallveien 1 . Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

Telefon: 78 45 50 00 . Telefaks:78 45 50 23 . www.alta.kommune.no . Org.nr. 944 588 132

11
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/l///l'\ Landbruksdlrektoratet
//I//.t\\\ E lnardo¡ltodtr.k toráhtt a

lfl/\Nt\z¡2,
l///// \\\\\Y/

Søknad om konsesjon på eryerv av fast eiendom
etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98

Dette skjemaet er påbudt å bruke ved søknader om konsesjon

Søknaden skal sendes til kommunen der eiendommen ligger

Til ordføreren i. Hasvik kommune./Eva D.
dêr

Søknad om konsesJon skal sendes til ordforeren i den kommunen eiendommen ligger innen fire uker etter at avlalen er inngátt eller ervereren
fkk rådighet over eiendommen. Pâ side 3 skal du redegjøre for forhold av belydning som ikke fremgår av sverene pá de spørsmål skjemaet
inneholder. Skjøle, k¡øpekontrakt, lcickontrakt eller annen evtaþ saml takst skal legges ved i original eller bekrcffst avskrifr i den utstrekning
slike dokumenterforeligger. Gield€r ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan legges ved dersom slik plan foreligrger.

Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysnhger som avgis i dette skjema i medhold âv lov om Oppgaveregisteret
SS 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offenüige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene.
Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse lil Oppgavereg¡steret pá telefon 75 00 75 00.

LDIR-359 B Landbruksdireklorelet - Søkned om konsesjon på erverv av fasl eiendom etter
konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98

S¡de I ev 4
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Tøm sklema

Før søknaden fylles ut, bør du underuøke om crvervet er konle¡lonrfrltt,lf. retücdnlnggn på s¡dc 3 og 4

1
Søk€rens nsvn (slektenarm, for- og melhmnavn)

Altnann Birger
I rødselsnr. (11 sifcr)

2
Adreseo

Nordcnveien 19

Orgrnisasþnsnr. (9 sifrsr)

3
Tclelonnr. (A silGr)

97521730

E - postgdraEÊr

birgcraltrnann@gmail.com

1
Overdragerens navn

Johannes Myrvangs dødsbo ved Per Digre

Ftdsdsnr. (11 siffe4

5
Adr€sse

Postboks 15, 9156 Storslett

Organisårjon3nr. (9 siÍer)

6
E¡endommen(e)s eler ¡ettí9hctèn(eþ bctcgnelBr (navn, grr., bnr., festenr. c.l.)

Myrvang Gnr 12 Bnrl l, Bør$ord, 9593 Breivikboten, Hasvik Kommune.

7
Kjøpesum / leiesum pr, år (vcd arv dler gav. oppga antatt v€rd¡)

30000,-

Kårev Sårlig verd¡ Kjøpcsum forlcrrc

8
Kommune

Hasvik

Fylle

Finnmark

9
Arualct3 3ionelsc

25.345kvm

Areålct! fordel¡ng på dyrk€t þrd, produk¡v skog og annet arêal

t0
Hvis skogbruksplan foreligger, oppgi fordclirg på hogBtldãsse l-V bonitet og þdansckveDlum lor prodd{iv skog

Be¡krlvelse av nåvarende bebyggelce på elendommen (bollghus, hytte, drift¡bygnlng, forñetnlngsgård, ¡ndurtr¡ o.l.l

11

Bygn¡ng (ryp€) Grunnlate ¡ m'z Byggeåt Anþlletasirr ïekn¡sk lisl,and (god, r¡iddel3 êIer dårlig)

Bygning (type) Grunnfate i m'¿ Byggeår Aítall el,asiet Tcknisk tilstand (god, middds eltcr dåd¡g)

Bygning (type) Grunnllala ¡m¡ Byggeår fuitall eta3ieÌ Tsknisk lilstand (god. middds cller dårlþ)

gygn¡ng (type) Grunnllåto i m¿ Byggcår Antall ctasjcr Tcknisk lilstand {god, middeb cll.r dårlig}

Bygning (lypr) Grunnllate i mz Byggeår Anlall ête6jêr Teknisk ösland (god, middds aller dålþ)

Bygn¡n9 (typc) Grunnllatr i m¡ Byggoår Antsll etasiêr Tekn¡sk l¡lstand (god, middels ellor dårlig)

Bygning (typ€) Grunnllate i m' Byggcår Antsll etasjer Tckn¡sk lilsl€nd (god, middals eller dårlþ)

Annen b€bygg€lsê
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Rclt¡gh€ler som li¡ger lil eþndommen €ller som er avtdt i forùindolse mcd owrdragslÊon

l3
Éla¡ c{cr hic¡ ¡øltcren. hant cklcfdlc dlcr bam und¡r I I & ¡nnsn fast clcndom i kommr¡nen?

E*
ElHct

l1
Éfü ctcr lcþr rtkcrcn, hEnB oktafalla dlsr öam under 18 & hst clc¡doflr I rnür kommunf,?

B¿t
E xc¡

l5

Be¡krív hyordan eþndommcn brulas ¡ dag (g¡sld6r €rusrust landbrukslirndom, beskfiv eþridommons drift)

Fritidseiendom, Onr 55 Bnr 35.

t0

Erv¿rurenâ planer for bruk âv êiendommen

Fritidsciendom, søke om å bygge hyüe på tomt ett€rhverL

Speslelt for lord- og skogbrukseiendommer (landbrukselendommer!

lf
Vêd .ruarv av lillegFjord oppg¡ gnr. og bnr- pá den ciendomme¡ stkercn ciet fre for

l8
srkêr€ns kvalifìka3joner (teorelisk ogy'dler praklßk erlañn¡ ñe ¡ord- og skogbruk)

tg

vl srke.en fonrllKê seg t[ å boeatte scg pâ ricndomman lmcn t - è[ - âr og 3slv bcbo cbndommên
¡ mlnst 6 - fËm - år æmmcnhangcnde?

E¡a E xct

El Jgg ¡rlc¡ koDs.sjdr frdf þg ¡kkÊ rtsl boiåtÞ mr! p¡ rlcndtnrncn, ,t koniêqþnsloven S 5 snn.t t€dd

z0

Hâr ovrrdr¡g!Èn ¡nnel Í¡3l cþndom i kommúnsn 3om ill(. orÍfattrs av ovrrd¡agdrcn?

E¡"
filHci

2l
Er dct llcrc s¿ker¿, bes opf,yst øn slkeme er giltc ell€r 3amboc.ê

Nei

22. Undeßkrift

Dato

12.12.2017
OvêrdrsgelCns undcßktn

ilt,t./

,' {, t t¡,¡'l t''¡ trt l /tl /r'f
Deto

2t.12.20t7
S¡kerens undsskrifr / ,\t/

^ - f t ì -+-

t)'¡¡t; f /Ll/)ltt'7't
Undênetn¡ng om avgjrrel3en bc! sêndt til

Birger Altmann, nordengveien 19, E2l5 Valnesfiord og Per Dige postboks 15, 9156 Storslett.

Oversikl over vedlcgg til søknâden

Vedlegg nr l,Kontrak(2 sider), vedlegg Nr 2 salgsoppgav{l4 sider)

Skjemaet er tilgiengelig pá ,r'r;;. i,r,,,)r': .t . ti' .t ' ,r' r ',., under (Skjemar Spørwnål om utfylling skal rettes til kommunen.

o

il

c

LandbruksdireKoratet - Søknad om konsesion på erverv av fast eiendom etter
konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98

Side 2 av 4
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KJøPEKONTRAKT FOR FAST EIENDOM

Mellom Johannes Myrvangs dødsbo ved bostyrer advokat Per Digre, heretter kalt selger,
ogBirgerAltmann,fnr'€heretterkaltkjøper,erdetinngåttslikkontrakt:

1. SalgsobJekt

Selger forplikter seg til å overdra til kjøper den ubebygde eiendommen gnr 12 bnr 11 i

Hasvik kommune med alte rettigheter og forpliktelser, på nedenstående vilkår:

2. KJøpesum og omkostninger

Kjøpesummen for eíendomrnen er kr 30,000 - tredvetusen -.

i tillegg kommer 2,5% dokumentavgift av kjøpesummen, - kr 750 og tinglysningsgebyr for
skjøtet på kr 525 og tinglysningsgebyr på kr 525 for eventuelt pantedokument.

3. Konsesjon

Eiendommen er konsesionspliktig. ftøper søker om konsesjon snarest.

4. Overtakelse

Kjøper overtar eiendommen fredag den 22. desember 2017 kl 12.00-

Fra overtaketsestidspunktet står eiendommen for kjøpers regning og risiko.

5. Oppgjør

lnnen oveftakelsestidspunktet må kjøpesummen med tinglysningsomkostninger
være kommet inn på boets konto 475A.45.22195.

Ved forsinket betaling betaler kjøper lovens forsinkelsesrente inntil betaling skjer.

6. Eiendommens stand

Eiendomrnen selges "som den e/, jf avhendingslovens $ 3-9.

Kjøper har hatt anledning til å gjennomgå bostyrers salgsoppgave av 22.02.20'17.

7. Pengeheftelser

Eiendommen setges fri for pengeheftelser med unntak av pengeheftelse tinglyst 19.07.1939

Selger garanterer for at eventuelle offentlige avgifter som vedrører eiendommen fram til
overtakelsestidspunktet er betallvil bli betalt.
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8. Dlverse

Dersom kjøper får innvilget endelig konsesjon innen 30. april 2018, vil bostyrer tinglyse

hjemmelserklæring og skjøte.

Dersom kjøper ikke får innvlþet konsesjon innen sistrevnte ftist, vil bostyrer sende

n¡emmelsericlæring og skjøterekommandert ül kjøper for senere tinglysning.

ft

kjøper

Side 2 av 2

12.2017

qrl n

Denne kontrakt er utferdiget i to eksemplarer, - ett eksemplartil hver av partene

Sørkjosen, 12.12.2017
fE Johannes Myrvangs dødsbo

lì.

tit . ij, 'l,r
Per Digre,
selger

tiostyrer
i

Altmann

ADVOKAT PER DIG.R-|,' -3
FOSÍBO|G ts

9t56srORStErT
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Fra:

Sendt:
Til:
Emne:

Signe Olaussen

21. desember 2O77 LO:28

'Birger Altmann'
SV: Konssesjonssøknad Gnr 12 Bnr 11, BØrfjord

Nei, det går greit med e-post

Finner ikke <linken> mellom Harald og Johannes, men det trenger jeg for så vidt ikke for å behandle sØknaden om konsesjon

Konsesjonssøknaden gjelder for deg og ditt erverv, og slår ikke fast det juridiske rundt tidligere eierforhold

KonsesjonssØknaden ser for meg grei ut, men den skal altså behandles politisk.

Etter at konsesjon er gitt og ervervet skal tinglyses, så kan det være du/advokaten må dokumentere til Statens kartverkÆinglysningen, forholdet mellom
Harald og Johannes bedre enn detjeg kan se av det du har sendt.
Bare så du er obs. Dette er noe advokaten bør ha oversikt over

Med vennliq hilsen

Signe Olaussen
Jordbrukssjef

Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling

U Postadresse:
Besøksadresse
Telefon direkte
Mobil:
E-post:
Hjemmes¡de:

Postboks 1403, 9506 Alta
Alta rådhus, Sandfallveien 1

+47 78 45 51 2A
+47 977 09 996
sola(ôalta.kommune.no
www.alta.kommune.no

Fra: Birger Altmann [mailto : birgeraltmann@qmail.com]
Sendt: 21. desember 20L7 O9:43
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Til: Signe Olaussen
Emne: Re: Konssesjonssøknad Gnr 12 Bnr 11, Børflord

Hei
Trenger du også i papirformat ?

mvh Birger Altmann

21. desember 2017 kl. 08:57 skrev Signe Olaussen <Signe.Olaussen@alta.h :

Mottatt O

Med vennliq hilsen

Signe Olaussen
Jordbrukssjef

Alta kommune, Avdeling for samfunnsutvikling
ll Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta- Besøksadresse Alta radhus, Sandfallveien 1

Telefon direkte +47 78 45 51 20
Mobil:
E-post:
Hjemmeside:

+47 977 09 996
sola(@altia. kommune.no
www.alta.kommune.no
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Fra : Birger Altman n [mailto : birgeraltmann@gmail.coml
Sendt: 21. desember 2077 07:38
Til: Signe Olaussen
Emne: Konssesjonssøknad Gnr 12 Bnr tt, Børnord.

I Satgsoppgave Gnr 12 Bnr 11 Børfjord.pdf

Her er konsesjonssøknaden på eiendom i Børfiord Gnr 12 Bnr I l, Hasvik Kommune, sender med signert kontrakt som signatur for selger, sender

også med salgsopgaven, kan også sende papir versjon vis ønskelig. Fint om du kunne gi tilbakemelding om du trenger det i papirversjon,

eventuelle mangler.

Hei
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Mvh Birger

God Jul å Godt nytt år
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Hasvik kommune Arkiv: 231

Arkivsaksnr: 2018/45-1

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet 6lt8 30.01.2018

Gebyr feiing av fritidsboliger

Innstilling

Hasvik kommune innfører gebyr for feiing, tilsyn av ildsteder ogrøykanal på lik linje med andre
bygginger som har slik infrastruktur. Gebyret på kroner 866,4 eks mva betales 1 gang pr år i det
året hvor feiing og tilsyn utføres.

Saksopplysninger

Ny forskrift (Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016) pålegger kommunene å drive tilsyn og
feiing også av ildsted og røykkanal også på fritidsboliger. Hasvik kommune har ikke dette i sitt
avgifts regulativ og av den grunn må det inn som punkt i regulativet.
Feiing av fritidsbolig vil være inndelt slik:

¡ 2018 - Langs veien og Dønnes{ord
t 2019 - De man kan nå med snøscooter
o 2020 - De man når med båt

Hasvik kommune skal stå for innleie av snøscooter og båt, samt hjelpemann til feier.

Bakgrunn

I henhold til Forskrift om brannforebygging av 2015 hvor Forskriften trådte i kraft l januar 2016.

$ 7.Brannvarsling og manuelt sloklceutstvr i botig ogfritidsbotig

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et

tilstrekkeiig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal

dekke kjøkken, stue. sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres

tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene nlellom rommene er lukket.

Eieren skal sørge for at boliger og fi'itidsboliger er utstyrt mecl minst ett av følgentle slokkeutstyr som

kan brukes i alle rom:
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a) formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

b) pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
c) skum- eller vannapparat på minst 9 liter
d) skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 2l A
e) annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert

ved funksjonsprøve eller ettersyr i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at

de fungerer som forutsatt.

$ lT.Feiing og tilsyn med.fiiringsanlegg

Komrrunen skal sørge for al røykkanaler i $rringsanlegg sotn brukes til oppvarming av byggverk, blir

feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig

ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fiernet og brakt til egnet

sted.

Kommunen skal sørge for at clet ved behov blir ført tilsyn med fy'ingsanlegg sorn brukes til oppvarming

av byggverk. Kommunen skal sørge for at det bltr ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller

eksplosjon i eller i tilknytning til Srringsanlegget.

Vurdering

Administrasjonen ber om at Hasvik kommune legger saksopplysningene til grunn og innfører
feiing avgift som beskrevet ovenfor.
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Orienteringssaker

ORI 1/18 Orienteringssaker - 30. januar 2018 20'171962
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Hasvik kommune Arkiv: 030

Arkivsaksnr: 20171962-2

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet 1/18 30.01.2018

Orienteringssaker - 30. januar 2018

Innstilling

Sakene tas til orientering.

Saksopplysninger

Stengt veg til SøwærlRassikring - statusoppdatering
Vern Lopphavet - prosessen videre
Lillehavet - statusoppdatering
Sørvær harm - møter i Oslo
Minnesmerke Andotten - statusoppdatering
<Bolysb - planer vår 2018

Bakgrunn

Vurdering
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Referatsaker

RS 1/18 Oppfølging av rutehørlng2017

RS 2/18 Justert innspill til KysWerkets handlingsprogram
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