
 

 HASVIK  KOMMUNE 
 Fjellvn. 6 

 9593  Breivikbotn 
 

 

  

PROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Rådhuset   

Møtedato: 18.07.2017 Tid: Kl. 09.00 

 

Innkalte: 
Funksjon 

Leder  

Nestleder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Navn 

Eva D. Husby 

Lars Hustad 

Siv O. Gamst 

Per Hansen 

Odd Ivar Gladsø 

  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Rådmann: Erik Arnesen 

Sekretær: Odd Michelsen 

 

Møteleder:  

Eva D. Husby 

 



2 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

55/17 17/280   

 SØKNAD - BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE - 

AUDRIUS VILKAS SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BÅT 

 

 

56/17 17/347   

 SØKNAD- BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE - 

NERIJUS VASILIAUSKAS  

 

 

57/17 17/301   

 STØTTE TIL STØRRE BÅTPROSJEKT   

 

58/17 17/346   

 SØKNAD - BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE - 

SØRØYA TRANSPORT & UTLEIE AS  

 

 

59/17 17/307   

 SØKNAD - BEDRIFTSRETTET-/ ETABLERERSTØTTE - 

SØRVÆR HANDEL KOLONIAL A/S  

 

 

60/17 17/85   

 MØTEPLAN - HØST 2017   

 

TILLEGGSSAK 

61/17 16/382   

 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - SMÅHUS PÅ 

HASVIK  

 

 

TILLEGGSSAK 

62/17 17/316   

 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - 4-MANNSBOLIG 

BREIVIKBOTN  

 

 

 

Møteinnkalling og saksliste med 2 tilleggssaker ble enstemmig godkjent.  

 

 

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 

61, 62, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 
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61/17 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - SMÅHUS PÅ HASVIK 

 

 

Faglig tilråding 

Hasvik kommune gis i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4, 1. ledd, jf. §§ 21-2 og 21-3, 

rammetillatelse for etablering av fire små hus på gnr. 16, bnr 251 i Hasvik kommune. 

 

Tillatelsen omfatter fremføring av vann og avløpsledninger og oppfylling/avretting av 

byggetomt. 

 

Videre omfatter tillatelsen oppføring av fire små hus med den utforming og plassering på 

tomten som fremgår av vedlagte tegninger og situasjonsplan. Oppstart av selve 

oppføringsarbeidene krever egen oppstartstillatelse. 

 

For begrunnelse av vedtaket vises det til argumentasjonen i saksfremlegg datert 17.07.2017. 

 

Avgjørelsen kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er tre uker 

fra mottak av varsel om vedtaket. Eventuell klage fremsettes skriftlig til Hasvik kommune, 

Postboks 43, 9593 Breivikbotn. 

 

Behandling: 
Det ble stilt spørsmål om habiliteten til Lars Hustad og Odd Ivar Gladsø. 

Begge ble erklært inhabil. 

 

Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hasvik kommune gis i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4, 1. ledd, jf. §§ 21-2 og 21-3, 

rammetillatelse for etablering av fire små hus på gnr. 16, bnr 251 i Hasvik kommune. 

 

Tillatelsen omfatter fremføring av vann og avløpsledninger og oppfylling/avretting av 

byggetomt. 

 

Videre omfatter tillatelsen oppføring av fire små hus med den utforming og plassering på 

tomten som fremgår av vedlagte tegninger og situasjonsplan. Oppstart av selve 

oppføringsarbeidene krever egen oppstartstillatelse. 

 

For begrunnelse av vedtaket vises det til argumentasjonen i saksfremlegg datert 17.07.2017. 

 

Avgjørelsen kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er tre uker 

fra mottak av varsel om vedtaket. Eventuell klage fremsettes skriftlig til Hasvik kommune, 

Postboks 43, 9593 Breivikbotn. 
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62/17 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - 4-MANNSBOLIG BREIVIKBOTN 

 

 

Faglig tilråding 

Hasvik kommune v/ teknisk etat gis i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4, 1. ledd 

oppstartstillatelse for oppføring av ny firemannsbolig på gnr. 15, bnr. 314 i Hasvik kommune. 

Tillatelsen er betinget av at alle nødvendige ansvarsretter er i orden. 

 

Avgjørelsen kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker 

fra mottak av varsel om vedtaket. Eventuell klage fremsettes skriftlig til Hasvik kommune, 

postboks 43, 9593 Breivikbotn. 

 

Behandling: 
Lars Hustad og Odd Ivar Gladsø tiltrådte møtet igjen. 

 

Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hasvik kommune v/ teknisk etat gis i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4, 1. ledd 

oppstartstillatelse for oppføring av ny firemannsbolig på gnr. 15, bnr. 314 i Hasvik kommune. 

Tillatelsen er betinget av at alle nødvendige ansvarsretter er i orden. 

 

Avgjørelsen kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker 

fra mottak av varsel om vedtaket. Eventuell klage fremsettes skriftlig til Hasvik kommune, 

postboks 43, 9593 Breivikbotn. 

 

 

55/17 

SØKNAD - BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE - AUDRIUS VILKAS 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BÅT 

 

Faglig tilråding 

Saken legges frem uten innstilling 

 

Behandling: 
Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 

Audrius Vilkas innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til kjøp av fiskefartøy under forutsetning 

av fullfinansiering av kjøpet, at båten er registrert i Hasvik kommune, og at Audrius Vilkas har 

gjennomført sikkerhetskurs for fiskere. 

 

Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de 

tildelte midlene. 

 

Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten 

forutgående varsel. 
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Ved salg av båt innen 3 år fra utbetaling av tilskudd, skal tilskuddet tilbakebetales 

forholdsmessig. 

 

Beløpet belastes «Næringsetablering». 

 

Tildelingen er gitt i tråd med retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond av 

27. februar 2017. Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningslovens § 28 påklages innen 3 uker. 

Eventuell klage sendes til Hasvik kommune, postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Audrius Vilkas innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til kjøp av fiskefartøy under forutsetning 

av fullfinansiering av kjøpet, at båten er registrert i Hasvik kommune, og at Audrius Vilkas har 

gjennomført sikkerhetskurs for fiskere. 

 

Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de 

tildelte midlene. 

 

Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten 

forutgående varsel. 

 

Ved salg av båt innen 3 år fra utbetaling av tilskudd, skal tilskuddet tilbakebetales 

forholdsmessig. 

 

Beløpet belastes «Næringsetablering». 

 

Tildelingen er gitt i tråd med retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond av 

27. februar 2017. Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningslovens § 28 påklages innen 3 uker. 

Eventuell klage sendes til Hasvik kommune, postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN. 

 

  

56/17 

SØKNAD- BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE - NERIJUS VASILIAUSKAS 

 

 

Faglig tilråding 

Saken legges frem uten innstilling 

 

Behandling: 
Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 

Formannskapet avslår søknad fra Nerijus Vasiliauskas da søker ikke er registrert fisker i 

Hasvik kommune. 

 

Etter forvaltningslovens § 28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 

uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket. 

 

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en 

nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for Formannskapet som har fattet 
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vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes klagen Kommunestyret for videre 

behandling. 

 

Eventuell klage sendes til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet avslår søknad fra Nerijus Vasiliauskas da søker ikke er registrert fisker i 

Hasvik kommune. 

 

Etter forvaltningslovens § 28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 

uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket. 

 

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en 

nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for Formannskapet som har fattet 

vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes klagen Kommunestyret for videre 

behandling. 

 

Eventuell klage sendes til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN. 

 

  

57/17 

STØTTE TIL STØRRE BÅTPROSJEKT 

 

 

Faglig tilråding 

Saken videresendes kommunestyret for behandling. 

 

Behandling: 
Eva D. Husby fremmet faglig tilråding som forslag til vedtak. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken videresendes kommunestyret for behandling. 

 

  

58/17 

SØKNAD - BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE - SØRØYA TRANSPORT & 

UTLEIE AS 

 

 

Faglig tilråding 

Saken legges frem uten innstilling 

 

Behandling: 
Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 
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Sørøya Transport & Utleie AS innvilges et tilskudd på kr. 100.000,- til nybygg under 

forutsetning av fullfinansiering av bygget. 

 

Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de 

tildelte midlene. 

 

Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten 

forutgående varsel. 

 

Beløpet belastes «Næringsetablering». 

 

Tildelingen er gitt i tråd med retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond av 

27. februar 2017. Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningslovens § 28 påklages innen 3 uker. 

Eventuell klage sendes til Hasvik kommune, postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Sørøya Transport & Utleie AS innvilges et tilskudd på kr. 100.000,- til nybygg under 

forutsetning av fullfinansiering av bygget. 

 

Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de 

tildelte midlene. 

 

Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten 

forutgående varsel. 

 

Beløpet belastes «Næringsetablering». 

 

Tildelingen er gitt i tråd med retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond av 

27. februar 2017. Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningslovens § 28 påklages innen 3 uker. 

Eventuell klage sendes til Hasvik kommune, postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN. 

 

  

59/17 

SØKNAD - BEDRIFTSRETTET-/ ETABLERERSTØTTE - SØRVÆR HANDEL 

KOLONIAL A/S 

 

 

Faglig tilråding 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

Behandling: 
Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 

Sørvær Handel Kolonial A/S innvilges et tilskudd på kr. 25.000,- til oppgradering av bedrift 

og utstyr under forutsetning av fullfinansiering av dette. 

 

Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de 

tildelte midlene. 
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Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten 

forutgående varsel. 

 

Beløpet belastes «Næringsetablering». 

 

Tildelingen er gitt i tråd med retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond av 

27. februar 2017. Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningslovens § 28 påklages innen 3 uker. 

Eventuell klage sendes til Hasvik kommune, postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Sørvær Handel Kolonial A/S innvilges et tilskudd på kr. 25.000,- til oppgradering av bedrift 

og utstyr under forutsetning av fullfinansiering av dette. 

 

Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de 

tildelte midlene. 

 

Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten 

forutgående varsel. 

 

Beløpet belastes «Næringsetablering». 

 

Tildelingen er gitt i tråd med retningslinjer for tildeling fra Hasvik kommunes næringsfond av 

27. februar 2017. Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningslovens § 28 påklages innen 3 uker. 

Eventuell klage sendes til Hasvik kommune, postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN. 

 

  

60/17 

MØTEPLAN - HØST 2017 

 

 

Faglig tilråding 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

Behandling: 
Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 

Saken utsettes til august møtet. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til august møtet. 
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Protokoll fra møte i Hasvik formannskap en 18. juli 2017 

 

 

MØTET HEVET KL. 11.00 

 

 

 

 

Eva D. Husby    Lars Hustad   Siv O. Gamst 

 

 

 

   Per Hansen    Odd Ivar Gladsø 


