
 

Hasvik kommune Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen 

Dato: 28.02.2018 

Tidspunkt: 09:00 - 10:30 

 

Til stede: 

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 

Eva D. Husby Leder AP  

Lars Hustad Nestleder AP  

Siv Olsen Gamst Medlem AP  

Per Hansen Medlem AP  

Odd Ivar Gladsø Medlem H  

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Odd Michelsen  

Erik Arnesen  

 

Merknad i møte: 

 

 

 

Møteleder: 

Eva D. Husby  

Leder   

 

Møteprotokoll er godkjent av valgte representanter 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold                                              Lukket Arkivsaksnr. 

PS 7/18 Godkjenning av innkalling  

PS 8/18 Godkjenning av saksliste  

PS 9/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte  

PS 10/18 Kjøp av eiendom - Gnr. 1 Bnr. 15 2018/410 

PS 11/18 Søknad om fritak for kommunale avgifter for GNR/BNR 3/17 2017/864 

PS 12/18 Reguleringsplan - Håen 2017/1102 

PS 13/18 Høring av søknad - nettilknytning av Dønnesfjord vindpark 2018/433 

PS 14/18 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Kipparfjord 

Hasvik kommune 

2018/390 

PS 15/18 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Meltefjord Hasvik 

kommune 

2018/391 

PS 16/18 Uttalelse til søknad om mudring og dumpingstillatelse 2017/854 

RS 3/18 Reservekapasitet hurtigbåt sendt fra Finnmark 

fylkeskommune 

2018/533 

ORI 3/18 Orienteringssaker - 28. februar 2018  

PS 17/18 Søknad om tilskudd - Norsk Folkehjelp  

 

 



PS 7/18 Godkjenning av innkalling / 

Formannskapets behandling av sak 7/2018 i møte den 28.02.2018: 

Behandling: 

Ingen merknader til innkallingen. 

Vedtak: 

Innkallingen ble enstemmig godkjent.  

 

PS 8/18 Godkjenning av saksliste / 

Formannskapets behandling av sak 8/2018 i møte den 28.02.2018: 

Behandling: 

Ingen merknader til sakslisten.  

Vedtak: 

Sakslisten ble enstemmig godkjent. 

 

PS 9/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte / 

Formannskapets behandling av sak 9/2018 i møte den 28.02.2018: 

Behandling: 

Ingen merknader til møteprotokollen fra forrige møte. 

Vedtak: 

Møteprotokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.  

 

PS 10/18 Kjøp av eiendom - Gnr. 1 Bnr. 15 2018/410 

Formannskapets behandling av sak 10/2018 i møte den 28.02.2018: 

Innstilling: 

Hasvik kommune inngår avtale med arvingene etter Evald Hansen og kjøper eiendom Gnr 1 Bnr 

15 på Sørvær for kroner 5 pr kvm. Før kjøpesummen overføres må dagens arvinger få 

grunnbokshjemmel på eiendommen. Hasvik kommune ber om at når de har fått 

grunnbokshjemmel på eiendommen rekvirerer Hasvik kommune grensepåvisning i 

oppmålingssesongen 2018.  

Behandling: 

 



Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Hasvik kommune inngår avtale med arvingene etter Evald Hansen og kjøper eiendom Gnr 1 Bnr 15 på 

Sørvær for kroner 5 pr kvm. Før kjøpesummen overføres må dagens arvinger få grunnbokshjemmel på 

eiendommen. Hasvik kommune ber om at når de har fått grunnbokshjemmel på eiendommen rekvirerer 

Hasvik kommune grensepåvisning i oppmålingssesongen 2018. 

 

PS 11/18 Søknad om fritak for kommunale avgifter for GNR/BNR 3/17 

2017/864 

Formannskapets behandling av sak 11/2018 i møte den 28.02.2018: 

Innstilling:  

Saken legges fram uten innstilling. 

  
Behandling: 

Eva D. Husby fremmet følgende forslag: 

Avslag på søknad om fritak for kommunale avgifter for gnr. 3 bnr. 17 opprettholdes. 

Odd Ivar Gladsø ble erklært inhabil. 

Forslaget fra Eva D. Husby ble enstemmig vedtatt. 

 Vedtak: 

Avslag på søknad om fritak for kommunale avgifter for gnr. 3 bnr. 17 opprettholdes. 

 

PS 12/18 Reguleringsplan - Håen 2017/1102 

Formannskapets behandling av sak 12/2018 i møte den 28.02.2018: 

Innstilling:  

Hasvik Formannskap innfører dele- og byggeforbud på eiendommene som ligger innenfor Håen 

masseuttak på stedet Hasvik. Hasvik Formannskap gir derav i medhold av Pbl § 12-8 

administrasjonen i Hasvik kommune i oppdrag å iverksette nyregulering av Håen masseuttak i 

henhold til utsendt varsel til berørte grunneiere i saken.   

 
Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Hasvik Formannskap innfører dele- og byggeforbud på eiendommene som ligger innenfor Håen 

masseuttak på stedet Hasvik. Hasvik Formannskap gir derav i medhold av Pbl § 12-8 administrasjonen i 

Hasvik kommune i oppdrag å iverksette nyregulering av Håen masseuttak i henhold til utsendt varsel til 

berørte grunneiere i saken. 

 



PS 13/18 Høring av søknad - nettilknytning av Dønnesfjord vindpark 

2018/433 

Formannskapets behandling av sak 13/2018 i møte den 28.02.2018: 

Innstilling:  

Hasvik Formannskap viser til høringsbrev fra NVE på bakgrunn av Dønnesfjord Vindpark AS sin søknad 

om krafttilknytning fra vindmøllepark til eksisterende kraftlinjer på strekningen Sandøybotn – 

Breivikbotn jfr vedlagte høringsbrev med kart. På bakgrunn av høringsalternativene ser Hasvik 

Formannskap at traséalternativ vest er å foretrekke framfor traséalternativ øst. 

 
Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Hasvik Formannskap viser til høringsbrev fra NVE på bakgrunn av Dønnesfjord Vindpark AS sin søknad 

om krafttilknytning fra vindmøllepark til eksisterende kraftlinjer på strekningen Sandøybotn – 

Breivikbotn jfr vedlagte høringsbrev med kart. På bakgrunn av høringsalternativene ser Hasvik 

Formannskap at traséalternativ vest er å foretrekke framfor traséalternativ øst.  

 

PS 14/18 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Kipparfjord Hasvik 

kommune 2018/390 

Formannskapets behandling av sak 14/2018 i møte den 28.02.2018: 

Innstilling:  

Søknaden gjelder et område som ikke er omfattet av Hasvik kommunes kystsoneplan. Kommunen har 

derfor ikke anledning til å innvilge eller avslå søknaden med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

Hasvik kommune ønsker imidlertid næringsetablering av ulik art i kommunen. På bakgrunn av dette 

stiller Hasvik formannskap seg positiv til Cermaq AS sine planer om etablering av oppdrettsanlegg i 

Kipparfjord i henhold til deres søknad. 

 
Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Søknaden gjelder et område som ikke er omfattet av Hasvik kommunes kystsoneplan. Kommunen har 

derfor ikke anledning til å innvilge eller avslå søknaden med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

Hasvik kommune ønsker imidlertid næringsetablering av ulik art i kommunen. På bakgrunn av dette 

stiller Hasvik formannskap seg positiv til Cermaq AS sine planer om etablering av oppdrettsanlegg i 

Kipparfjord i henhold til deres søknad. 



 

PS 15/18 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Meltefjord Hasvik 

kommune 2018/391 

Formannskapets behandling av sak 15/2018 i møte den 28.02.2018: 

Innstilling:  

Søknaden gjelder et område som ikke er omfattet av Hasvik kommunes kystsoneplan. 

Kommunen har derfor ikke anledning til å innvilge eller avslå søknaden med hjemmel i plan- og 

bygningsloven. 

Hasvik kommune ønsker imidlertid næringsetablering av ulik art i kommunen. På bakgrunn av 

dette stiller Hasvik formannskap seg positiv til Cermaq AS sine planer om etablering av 

oppdrettsanlegg i Meltefjord i henhold til deres søknad. 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Søknaden gjelder et område som ikke er omfattet av Hasvik kommunes kystsoneplan. Kommunen har 

derfor ikke anledning til å innvilge eller avslå søknaden med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

Hasvik kommune ønsker imidlertid næringsetablering av ulik art i kommunen. På bakgrunn av dette 

stiller Hasvik formannskap seg positiv til Cermaq AS sine planer om etablering av oppdrettsanlegg i 

Meltefjord i henhold til deres søknad. 

 

PS 16/18 Uttalelse til søknad om mudring og dumpingstillatelse 2017/854 

Formannskapets behandling av sak 16/2018 i møte den 28.02.2018: 

Innstilling:  

Hasvik Formannskap viser til Høringsbrev - Søknad søker om tillatelse etter 

forurensingsforskriften om terrenginngrep (mudring, sprenging, dumping og transport av masser) 

i Breivikbotn fiskerihavn. Hasvik Formannskap ser samfunnsnytten i tiltaket meget stor og er 

positiv til tiltaket. Hasvik Formannskap har av den grunn ingen merknader til tiltaket. 

Behandling: 

Eva D. Husby fremmet følgende forslag: 

Formannskapet i Hasvik viser til Kystverkets søknad om mudring og dumping knyttet til Breivikbotn 

fiskerihavn, og har følgende uttalelser: 

Formanskapet mener at prosjektet har meget stor samfunnsnytte. Fordelen som oppnås anses som 

betydelig større enn ulempen som mudring og dumping av overskuddsmasser medfører. 

Formannskapet mener dessuten at det planlagte strandkantdeponiet for forurensende masser er i samsvar 

med gjeldende reguleringsplan. 

 



Forslaget fra Eva D. Husby ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet i Hasvik viser til Kystverkets søknad om mudring og dumping knyttet til Breivikbotn 

fiskerihavn, og har følgende uttalelser: 

Formanskapet mener at prosjektet har meget stor samfunnsnytte. Fordelen som oppnås anses som 

betydelig større enn ulempen som mudring og dumping av overskuddsmasser medfører. 

Formannskapet mener dessuten at det planlagte strandkantdeponiet for forurensende masser er i samsvar 

med gjeldende reguleringsplan. 

 

RS 3/18 Reservekapasitet hurtigbåt sendt fra Finnmark fylkeskommune 

ORI 3/18 Orienteringssaker - 28. februar 2018 / 

Formannskapets behandling av sak 3/2018 i møte den 28.02.2018: 

Det ble orientert om disse sakene: 

- Søknad om støtte til innkjøp av teppe til kapellet i Hammerfest sykehus 

- Bedriftshelsetjeneste 

- Småhusene på Hasvik 

- Omsorgslønn 

- Leieavtale Holmenanlegget 

- Bolyst 

- Lopphavet 

  

PS 17/18 Søknad om tilskudd - Norsk Folkehjelp / 

Formannskapets behandling av sak 17/2018 i møte den 28.02.2018: 

Behandling: 

Eva D. Husby fremmet følgende forslag: 

Hasvik Formannskap tildeler Norsk Folkehjelp Hasvik kr. 10.000,- til kjøp av lukket scooterslede. 

Beløpet dekkes fra Formannskapets reserve.   

 

Siv O. Gamst ble erklært inhabil. 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Hasvik Formannskap tildeler Norsk Folkehjelp Hasvik kr. 10.000,- til kjøp av lukket scooterslede. 

Beløpet dekkes fra Formannskapets reserve.    


