
v Hasvik kommune

Formannskapet

Rådhuset - Kommunestyresalen

07.05.2018

09:30 - I 1:00

Møteprotokoll

Utvalg:

Møtested:

Dato:

Tidspunkt:

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

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn

H

srilling
Odd Michelsen Møtesekretær
Erik Arnesen Rådmann
Kim-Are Walsø

Merknad i møte:

Møteleder:

Eva D. Husby

Leder

Møleprotokoll er godkjent av valgte representanter

Teknisk rådgiver



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

PS 937118

PS 938/18

PS 939/18

PS 940/18

PS 94rl18

PS 942118

PS 943118

PS 944118

PS 945118

DRØ
931r8

PS 946118

Innhold Lukket

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Godkjenningav møteprotokoll fra forrige møte

Lillehavet - Søknad om rammetillatelse - Kystverket Nordland
- Senter for utbygging

Byggsak - Søknad om tillatelse til sjøf,,lling med
kaifronlvandring i tilknytning til tomt 161161i Hasvik Havn
(Nordre Molokrok)

Søknad om tillatelse til tiltak - Fylling av tomt til fiskeriformål
- Gnr l6 Bnr 161

Byggesøknad - Søknad om tillatelse med ansvarsrett - Gnr.l5
Bnr.237 - Knut Brattfiord

Delingssak - Søknad om deling av eiendom - Gnr. 4 Bnr. 8 -
Susanne Hansen og Andreas Mikalsen

Søknad om avkjørselstillatelse fra offentlig vei, - Gnr. Bnr. 8 -
Hammerfest Energi Nett AS

NRS - Søknad om arealendring ved lokalitet 33997
Næringsbukta

Byggsak - Oppdeling i eierseksjoner Kapellveien 7, Sørvær -
Gnr. I Bnr. 178 - Rita Mattila

Søknad om etablering av flytebrygge - Krutthusveien 4,
sørvær - Gnr 1 Bnr 90 - Valter Jensen, Sørvær

Søknad om etablering av flytebrygge - Gnr I Bnr 191 - Steinar
Furøy ogØrjan Furøy, Sørvær

Strandrydding

Drøftingssaker - 7. mai 2018

Høringsuttalelse fra Finnmark Slkeskommune:
Ekspertutvalgets rapport om Regionreformen -
Desentralisering av oppgaver fra staten til f,lkeskommunene

Arkivsaksnr.

20r8/849

20171872

20181456

20181790

20181777

20r8/782

2018160r

2018/692

201 8/886

20181891

201 8/884

20t81428

201 8/508

DRØ
94118

DRØ
9sll8

PS 947118

DRØ
961t8

RS 71118



PS 937118 Godkjenning av innkalling /

Formannskapets behandling av sak 937/2018 i møte den 07.05.2018:

Behandling:

Ingen merknader til innkallingen.

Vedtak:

Innkallingen ble enstemnrig godkjent.

PS 938/18 Godkjenning av saksliste /

Formannskapets behandling av sqk 938/2018 i møte den 07.05.2018:

Behandling:

Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak:

Sakslisten ble enstemmig godkjent.

PS 939/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte I

Formannskapets behandling av sak 939/2018 i møte den 07.05.2018:

Behandling:

Ingen merknader til møteprotokollen fra forrige møte.

Vedtak:

Møteprotokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.



PS 940/18 Lillehavet - Søknad om rammetillatelse - Kystverket Nordland -
Senter for utbyg ging 20181849

Formannskapets behandling av sak 940/2018 i møte den 07.05.2018:

Innstilling

Hasvik formannskap gir med medhold av Pbl $ 2l-4 jfr Pbl $ 20-1 KystverketNordland - Senter for
utbygging, Ålesund rammetillatelse for å iverksette nødvendig arbeid for å realisere utdyping av
Lillehavet i Breivikbotn til fiskerihavn da tiltaket er i samsvar med vedtatte reguleringsplan.

I henhold til søknad gis det følgende ansvarsretter:

PROsjektering: Utdyping og deponering av masser; Kystverket Nordland, senter for utbygging.

PROsjektering: Bygging av molo og f'llinger; Kystverket Nordland, senter for utbygging.

SØKnad: Utdyping og deponering av masser; Kystverket Nordland, senter for utbygging.

SØKnad: Bygging av molo og ffllinger; Kystverket Nordland, senter for utbygging.

Tillatelsenjfr Pbl $ 20-1 som beskrevet ovenfor gis under forutsetning om at øvrige tillatelser etter annet
regelverk som er bemerket i punktet Saksopplysninger innvilges av øvrige offentlige instanser.

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Hasvik formannskap gir med medhold av Pbl $ 21-4 jfr Pbl $ 20-1 Kystverket Nordland - Senter for
utbygging, Ålesund rammetillatelse for å iverksette nødvendig arbeid for å realisere utdyping av
Lillehavet i Breivikbotn til fiskerihavn da tiltaket er i samsvar med vedtatte reguleringsplan.

I henhold til søknad gis det følgende ansvarsretter:

PROsjektering: Utdyping og deponering av masser; Kystverket Nordland, senter for utbygging.

PROsjektering: Bygging av molo og fullinger; Kystverket Nordland, senter for utbygging.

SØKnad: Utdyping og deponering av masser; Kystverket Nordland, senter for utbygging.

SØKnad: Bygging av molo og Sllinger; Kystverket Nordland, senter for utbygging.

Tillatelsenjfr Pbl $ 20-1 som beskrevet ovenfor gis under forutsetning om at øvrige tillatelser etter annet
regelverk som er bemerket i punktet Saksopplysninger innvilges av øvrige offentlige instanser.



PS 941118 Byggsak - Søknad om tillatelse til sjøfylling med kaifront/vandring i
tilknytning til tomt 16116l i Hasvik Havn (Nordre Molokrok) 20171872

Formannskapets behandling av sak 941/2018 i møte den 07.05.2018:

Innstilling

Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl $ 21-4 jfr Pbl $ 20-1 Rambøl Norge As som ansvarlig søker
for Jacobsen Saab Eiendom AS Hasvik tillatelse til utfflling i sjø jfr søknad.

I henhold til søknad gis det følgende ansvasretter:

ROsjektering av utf'lling: Rambøl Norge AS, Alta

UTFørende for utfrlling: Roy-Yngve Thomassen AS, Alta

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl $ 2l-a jfr Pbl $ 20-1 Rambøl Norge As som ansvarlig søker
for Jacobsen Saab Eiendom AS Hasvik tillatelse til utfylling i sjø jfr søknad.

I henhold til søknad gis det følgende ansvasretter:

ROsjektering av utôrlling: Rambøl Norge AS, Alta

UTFørende for utfflling: Roy-Yngve Thomassen AS, Alta

PS 942/18 Søknad om tillatelse til tiltak - Fylling av tomt til fiskeriformål -
Gnr 16 Bnr 161 20181456

Formannskapets behandling av sak 942/2018 i møte den 07.05.2018:

Innstilling

Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl $ 2l-4 jfr Pbl $ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås

av tiltakshaver bokstav E andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver
Hasvik kommune tillatelse til tiltak for utfflling mot og i sjø i Hasvik havn fra Gnr l6 Bnr 161. Hasvik



formannskap gir tillatelse med forbehold om at det ikke kommer innsigelser i nabovarsel sendt Jacobsen

Saab Eiendom AS Hasvik. Området som blir berørt av utflrlling er i reguleringsplan avsatt til
industriilager og tiltaket er av den grunn i samsvar med gjeldene plan.

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl $ 2l-4 jfr Pbl $ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås

av tiltakshaver bokstav E andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver
Hasvik kommune tillatelse til tiltak for utfl'lling rnot og i sjø i Hasvik havn fra Gnr 16 Bnr l6l. Flasvik
formannskap gir tillatelse nred forbehold om at det ikke kommer innsigelsel i nabovarsel sendt Jacobsen

Saab Eiendom AS Hasvik. Området som blir berørt av utfrlling er i reguleringsplan avsatt til
industri/lager og tiltaket er av den grunn i samsvar med gjeldene plan.

PS 943/18 Byggesøknad - Søknad om tillatelse med ansvarsrett - Gnr.15 Bnr.
231 - Knut Brattfjord20181790

Formannskapets behandling av sak 943/2018 i møte den 07.05.2018:

Innstilling

Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl ç 2l-4jfr Pbl20-1 Knut Brattfiord som selvbygger
tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg pëI83,2 kvm til eksisterende garasje. Som selvbygger
gis Knut Brattfiord følgende ansvarsretter i henhold til søknad:
SØKnad: Knut Brattfiord 9593 Breivikbotn
PROsj ektering: Knut Brattfi ord 9593 Breivikbotn
UTFørende: Knut Brattfiord 9593 Breivikbotn
KONTroll: Knut Brattfiord 9593 Breivikbotn

Som selvbygger har søker erklært at tiltaket er i henhold til gjeldende lover og forskrifter

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik Formannskap gi-r i medhold av Pbl $ 21-a jfr Pbl20-l Knut Brattfiord som selvbygger tillatelse til
tiltak for oppføring av tilbygg pä83,2 kvm til eksisterende garasje. Som selvbygger gis Knut Brattfiord
følgende ansvarsretter i henhold til søknad:



SØKnad: Knut Brattfiord 9593 Breivikbotn

PROsj ektering: Knut Brattfi ord 9593 Breivikbotn

UTFørende: Knut Brattfiord 9593 Breivikbotn

KONTroll: Knut Brattfiord 9593 Breivikbotn

Som selvbygger har søker erklært at tiltaket er i henhold til gieldende lover og forskrifter

PS 944118 Delingssak - Søknad om deling av eiendom - Gnr. 4 Bnr. 8 -

Susanne Hansen og Andreas Mikalsen20181777

Formannskapets behandling av sak 944/2018 i møte den 07.05.2018:

Innstilling

Hasvik Formannskap vil etter Matrikkelloven $ 9 imøtekomme søknad fra Hammerfest Energi
9615 Hammerfest om fradeling av en parsell på ca 6.000 kvm i henhold til søknad fra gnr 4 Bnr
8 ved Trollelva i Breivikbotn. Den fradelte parsellen skal benyttes til el-installasjon. Alle
kostnader vedrørende fradelingen vil i henhold til søknad belastes Hammerfest Energi Nett.

Tillatelsen gis med forbehold om at berørte naboer ikke har innsigelser til søknaden.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik Formannskap vil etter Matrikkelloven $ 9 imøtekomme søknad fra Hammerfest Energi 9615

Hammerfest om fradeling av en parsell på ca 6.000 kvm i henhold til søknad fra gnr 4 Bnr 8 ved Trollelva
i Breivikbotn. Den fradelte parsellen skal benyttes til el-installasjon. Alle kostnader vedrørende

fradelingen vil i henhold til søknad belastes Hammerfest EnergiNett.

Tillatelsen gis med forbehold om at berørte naboer ikke har innsigelser til søknaden.



PS 945/18 Søknad om avkjørselstillatelse fra offentlig vei, - Gnr. Bnr. 8 -
Hammerfest Energi Nett AS 2018/782

Formannskapets behandling av sak 945/2018 i møte den 07.05.2018:

Innstilling

Hasvik Formannskap gir i medhold av Vegloven $ 29 Kap V Byggverk m.m. avkjørsle, gjerde
og grind Hammerfest energi Nett tillatelse til å etablere avkjørsel fra Dønnesfiordvegen i
henhold til søknad. Avkjørselen skal benyttes til adkomst for Hammerfest energi nett til nye
trafo stasj on/tekni ske anle g g.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl. $ 2l-4, jf. vegloven $ 5 Kap V Byggverk m.m. avkjørsle,
gjerde og grind Hammerfest energi Nett tillatelse til å etablere avkjørsel fra Dønnesfiordvegen i henhold
til søknad. Avkjørselen skal benyttes til adkomst for Hammerfest energi nett til nye trafostasjon/tekniske
anlegg.

DRØ 93118 NRS - Søknad om arealendring ved lokal1tet33997 Næringsbukta
20t8t601

Formannskapets behandling av sak 93/2018 i møte den 07.05.2018

Innstilling

Behandling:

Saken ble drøftet i formannskapet. Administrasjonen sender uttalelse basert på signaler gitt i møtet.

Vedtak:



PS 946118 Byggsak - Oppdeling i eierseksjoner KapellveienT, Sørvær - Gnr. I
Bnr. 178 - Rita Mattila 20181692

tormannskapets behandling av sak 946/2018 i møte den 07.05.2018

Innstilling

I henhold til Selsjoneringsloven $ 7 Vilkår for seksjonering imøtekommer Hasvik kommune søknad om

seksjonering av Gnr 1 Bnr 178 Kapellveien 7 Sørvær i -2- eierseksjoner. Eierskap etter seksjonering er

delt slik at Vidmantas Gucas eier alene en del av boligen jfr tegning og Rita Marianne Mattila eier alene

den andre delen av boligenjfrtegning.

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I henhold til Selsjoneringsloven $ 7 Vilkår for seksjonering imøtekommer Hasvik kommune søknad om

seksjonering av Gnr I Bnr 178 Kapellveien 7 Sørvær i -2- eierseksjoner. Eierskap etter seksjonering er

delt slik at Vidmantas Gucas eier alene en del av boligen jfr tegning og Rita Marianne Mattila eier alene

den andre delen av boligen jfr tegning.

DRØ 94118 Søknad om etablering av flytebrygge - Krutthusveien 4, sørvær -

Gnr 1 Bnr 90 - Valter Jensen, Sørvær 2018/886

Formannskapets behandling av sak 94/2018 i møte den 07.05.2018:

Innstilling

Behandling:

Saken ble drøftet i formannskapet. Administrasjonen sender uttalelse basert på signaler gitt i møtet.

Vedtak:



DRØ 95/18 Søknad om etablering av flytebrygge - Gnr I Bnr l9l - Steinar
Furøy ogØrjan Furøy, Sørvær 20181891

Formannskapets behandling av sak 95/2018 i møte den 07.05.2018:

Innstilling

Behandling:

Saken ble drøftet i formannskapet. Administrasjonen sender uttalelse basert på signaler gitt i møtet.

Vedtak:

PS 947118 Strandrydding 2018/884

Formannskapets behandling av sak 947/2018 i møte den 07.05.2018:

Innstilling

Hasvik kommune søker i samarbeid med barnehagene, skolene, lag & foreninger og næringslivet å fa til
en storstilt strandrydding i juni.

Strendene i tilkny.tning til vei fra Hasfiord til Sørvær prioriteres.

Hasvik kommune bevilger inntil kr. 150.000,- til arbeidet. Midlene tas fra Formannskapets reserve

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik kommune søker i samarbeid med barnehagene, skolene, lag & foreninger og næringslivet å ü til
en storstilt strandrydding i juni.

Strendene i tilknytning til vei fra Hasfiord til Sørvær prioriteres.

Hasvik kommune bevilger inntil kr. 150.000,- til arbeidet. Midlene tas fra Formannskapets reserve



DRØ 96/18 Drøftingssaker - 7. mai 2018 20181428

Formannskapets behandling av sak 96/2018 i møte den 07.05.2018

Behandling:

Følgende saker ble drøftet:

- Varemerkeregistrering <Storfi skens rike>

- Høringsuttalelse Avinors nordområdestrategi

- Fremtidig drosjeregulering - uttalelse

Hasvik formannskap mener at dagens løyveordning bør bestå.

- Høring- Ekspertutvalgets rapport om regionreformen

- Fergesambandet Hasvik - Øks{ord

PRESSEMETDING

FERG ESAM BANDET HASVI K-øKSFJORD

Mandag 30.maik|.06.00 ble MF Hasviktatt ut avfergesambandet Hasvik-@ksfjord på grunn avfeil

I følge kontrakten mellom BOREAL og Finnmark Fylkeskommune skulle reservefartØy være på plass fra

fredag 4.mai k|.06.00.

Det ble fra samme tidspunkt innført redusert ruteproduksjon med de problemer dette har påført de

reisende - fergetur fra Hasvik til Øksfjord på nærmere 5 timer, sterke forsinkelser, uforutsigbare

ruter og dårlig informasjon.

I dag, mand ag7 .mai, er det mer enn en uke siden MF Hasvik ble tatt ut av drift, og det er fortsatt ikke

satt inn reservefartØy. Det er heller ikke gitt informasjon om når MF Hasvik er tilbake i drift evt. når en

reserveferge er på plass.

Hasvik formannskap finner BOREAL sin handtering av det oppståtte problemet meget kritikkverdig.

BOREAL viser en total mangel på respekt for næringsliv og innbyggerne i Hasvik og Loppa med sin

manglende evne og vilje til å finne løsning på det oppståtte problemet.

Hasvik som øykommune er totalt avhengig av ferge for all biltrafikk og varetransport til/fra fastlandet. I

utgangspunktet er derfor avtalen om tidsrom på inntil 4 døgn fra ferga tas ut av drift inntil
erstatningsferge skal være på plass på grensen til det uforsvarlige. På toppen av dette bryter BOREAL

kontrakten, og unnlater å sette inn reservefartØy slik de er pålagt etter 4 dØgn.



Formannskapet krever en umiddelbar tilbakemelding på når ordinær drift gjenopptas av MF Hasvik eller
reservefartØy.

Breivikbotn 7.mai20t8

På vegne av Hasvik formannskap

Eva D Husby

Ordfører

Vedtak:

RS 71118 Høringsuttalelse fra Finnmark fylkeskommune: Ekspertutvalgets
rapport om Regionreformen - I)esentralisering av oppgaver fra staten til
fylkeskommunene


