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Innhold Lukket

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Godkjenningav møteprotokoll fra forrige møte

Kjøp av tomt - Gnr 16 Bnr I Fnr I - Trude Halvorsen

Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
- Gnr I Bnr 186 - Tilbygg - Tomas Gucas

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik
kommune

Søknad om tilskudd til kjøp av båt - "Kim" - Johan
Henrik Daniloff

Søknad om tilskudd til kjøp av båt - "SANO" - Rolandas
Volbikas

Kulturpris 2018

Kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2018

Orienteringssaker - 28. juni 2018

Arkivsaksnr.
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20t81947
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2018/943

2018/963

2017/962



PS 61/18 Godkienning av innkalling /

PS 62/18 Godkjenning av saksliste /

PS 63/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte I



Hasvik kommune Arkiv: L83

Arkivsaksnr: 201811060-2

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Kjøp av tomt - Gnr 16 Bnr L Fnr 1 - Trude Halvorsen

Innstilling

Hasvik Formannskap imøtekommer søknad fra Trude og Kjell Ivar Halvorsen Hasvågveien 44

Hasvik om å overta festeretten på Gnr I Bnr I Fnr I på rundt XXXX kvm i henhold til søknad.

Saksopplysninger

Hasvik kommune fester i dag eiendom gnr 16 Bnr I Fnr I i Hasvåg av Finnmarkseiendommen
(Fefo). Nå ønsker naboen - Trude og Çell-Ivar Halvorsen å få ovefta deler av denne festetomten
fra Hasvik kommune dels til næring- og dels til privatformåI. Av næringsformål planlegger

Halvorsen å etablere slippoppsett og vinsjehus for å kunne ta opp fiskefartøyer på rundt 35 fot.
Dette for også få plass til fiskeutstyr som de benytter i sitt næringsformål (se karl). Av privat
formål ønsker de å bygge carport på sin festetomt, men har behov for større eiendom for å
realisere planene om carport pga avstand til tomtegrensen (se kart). Den delen av Gnr l6 Bnr I
Fnr I som inngår i Halvorsen sine planer benyttes ikke i dag av Hasvik kommune og står ubrukt,

men som kommunen betaler leie for. Området som Halvorsen ønsker å overta er på rundt 1500

kvm (se kartnr 2)

Overtakelsen av deler av festetomten medfører at det må fradeles en ny parsell på det estimerte

arealet dersom ikke Hasvik kommune ønsker å overføre hele festeretten på den omtalte

eiendommen pä 4644 kvm (se kart nr 3).

Bakgrunn

Trude Halvorsen og Kjell-Ivar Halvorsen bor i Hasvågveien 44 Hasvik. Her har de kjøpt et

industribygg som i første etasje er til næringsformål og boligform äl i 2 etg. Halvorsen ønsker nå

Utvals Ufvalsssak Møtedato

Formannskapet 64118 28.06.2018



å fä tilgang til større arealer utenfor egen festetomt for i første prioritet til næringsformål for å

etablere slippoppsett og vinsjehus. Dette for å kunne ta opp fiskefartøyer på rundt 35 fot. Av
privat formål ønsker Halvorsen å bygge carport i tilknytning til sin boligdel, men pga det ikke er
plass på egen tomt må de ffi utvidet tomten sin. De ønsker på bakgrunn av dette å overta deler av
Hasvik kommune sin festetomt Gnr I Bnr I Fnr I som står ubrukt, men som kommunen betaler
leie for til Fefo.

Vurdering

Siden området framstår i dag som ubrukt av Hasvik kommune kan ikke teknisk etat se noen

momenter som tilsier at ikke man kan efferkomme ønske fra Halvorsen sine næringsplaner. Fefo
har også poengtert at området er knyttet til næringsformåI.

Vedlegg
Redegjørelse for ønsket overtakelse av eiendom l6
Kart
Kartnr 2

Kart nr 3

I
2
J

4



Hasvik kommune Arkiv: 1/186

Arkivsaksnr: 2018/1028-2

Saksbehandler:

Kim-Are Walsø

Saksfremlegg

Utvale Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 65118 28.06.2018

Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Gnr L Bnr 186 -
Tilbygg - Tomas Gucas

Innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Tomas Gucas i Dalveien 4 Søwær søker om tillatelse til tiltak for tilbygg på 25 kvm som skal

brukes til soverom med tilknytning til dusj/toalett i naborommet i sin bolig. Tiltaket er

søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven $ 20-1 bokstav a. oppføríng, tilbygging, påbygging,

underbygging eller plassering av bygning, konstruksion eller anlegg. I henhold til
byggesaksforskriften $ 3-1 Mindre tiltak på bebygd eiendom bokstav a et enkelt tilbygg ht,or verken

satnlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 5A m2. Tilbygget kan i tillegg være

underbygget med kjeller. Tiltaket skal være på ett plan. Plasseringen av tiltaket er tenkl helt inntil
tomtegrensen til Gnr I Bnr 177.

Berørte naboer er varslet og har ingen merknader til tiltaket.

Bakgrunn

Tomas Gucas i Dalveien 4 Sørvær søker om å utvide sin eksisterende bolig. Søknaden gjelder
tillatelse til tiltak for tilbygg pâ 25 k-rm som skal innredes til soverom med tilknytning til
dusj/toalett i naborommet. Tilbygget ønskes plassert helt inntil tomtegrensen til naboen i Gnr I
B,nr 177 Kapellveien 3. Det er innhentet tillatelse fra nabo om at tilbygget plasseres helt på

tomtegrensen.



Vurdering

Plasseringen av tilbygget gSør at vedlikehold av bygningen ikke kan gjøres fra egen eiendom,
men er avhengig å benytte naboeiendommen for å utføre slikt arbeid.

Vedlegg
I Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Gnr I Bnr 186 - Tilbygg
2 Kvittering for nabovarsel
3 Tegning
4 Kart



Hasvik kommune Alkiv:

Arkivsaksnr: 2018/1036-1

Saksbehandler:

Marthe Karoline Strandheim

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet 661t8 28.0ó.2018

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune

Innstilling

Formannskapet slutter seg til metoden for kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik

kommune, som utføres etter en nasjonal standard (Miljødirektoratets veileder, M98-2013).

Prosjektet forutsettes finansiert med tilskuddsmidler fra Finnmark fflkeskommune og inntil
50o/o egenfinansiering. Administrasjonen fremmer forslag til budsjettregulering i løpet av

budsjettåret.

Saksopplysninger

Vedlegg:
1 . Veileder M98-2013: Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
2. Prosjektplan- Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune

Bakgrunn

Formannskapet besluttet i sak 43118 at det skal igangsettes kartlegging og verdsetting av

friluftsområder i Hasvik kommune. Saken legges nå frem for å få politisk forankring av metoden

som er tenkt benyltet. I tillegg er det nødvendig at prosjektets finansiering godkjennes politisk.

I regjeringens nasjonale strategi for et akfivt friluftsliv, skal det stimuleres til kartlegging og

verdsetting av friluftsområder i alle landets kommuner. Det er en målsetting at alle kommuner

har kartlagt og verdsatt sine friluftsområder innen 2018.



Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune er en oppfølging av

regjeringens initiativ, og skal utføres etter en nasjonal standard (Miljødirektoratets veileder,
M98-2013).

For mange er friluftsliv en viktig del av tilværelsen, og muligheter til å utøve friluftsliv gir
bolyst. For å sikre et godt friluftstilbud for befolkningen, og god tilgang til friluftsområder er det
nødvendig å ha kartfestet informasjon om arealene.

MrrooE
Arbeidet med å kartlegge og verdsette friluftsområder, vil som tidligere nevnt gjøres etter en

veileder fra Miljødirektoratet (M98-2013). Veilederen beskriver en mulig fremgangsmåte i
arbeidet. Omfanget av arbeidet styres av tilgang på ressurser, og hva som tildeles av statlige
midler.

Prosessen er som følger:

1. Oppstart med politisk forankring i formannskap
Etablering av arbeidsgruppe

2. Kartlegging av friluftsområdene i Hasvik kommune
3. Verdsetting av friluftsområdene
4. Digital kart med fremstilling av områdene
5. Offentlig høring og politisk vedtak

Verdsetting av friluftsområdene kan gjøres med vekting mellom l-5 med utgangspunkt i
relevante kriterier. De syv hovedkriteriene er brukerfrekvens, regionale og nasjonale brukere,
opplevelseskvaliteter, symbolverdi, funksjon, egnethet og tilrettelegging. Fem tilleggskriterier er

støttende i en helhetsvurdering av området. Disse støttekriteriene er kunnskapsverdier, lydmiljø,
inngrep, utstrekning, tilgjengelighet og potensiell bruk. Det er viktig å være klar over at ikke alle
kriteriene må brukes for alle områder. Når alle relevante kriterier er vurdert gjøres en endelig
vurdering av verdi, slik at området verdsettes i en av fire kategorier:

A: Svært viktig friluftsområde
B: viktig friluftsområde
C : Registrert friluft sområde
D: Ikke klassifiseft friluftsområde

De ulike kriteriene er beskrevet i veilederen (M98-2013).

ØxoNotr¡l
Det er avsaff egne tilskuddsmidler til S'lkeskommunene, som følger opp kommunene og
viderefordeler midler til å gjennomføre kartleggingen. Av disse midlene er det mulig å fa inntil
75 000 kr i tilskudd, med 50%o egenfinansiering.

()ncnNrseRING- ARenlnscnuppu

Marthe Karoline Strandheim (Prosjektleder)
Kim-Are Walsø
Siv Olsen Gamst
Eva D. Husby

Prosjektansvarlig er rådmann for Hasvik kommune.



Arbeidsgruppen vil i tillegg benytte seg av en referansegruppe med akfuelle organisasjoner, og
andre ressurspersoner som innehar kunnskaper og relevant informasjon om de ulike typer
friluftsliv som finnes i kommunen.

FoRHoI,osT TIL MOTORFERDSEL
Motorisert ferdsel er ifølge veileder (M98-2013) ild<e friluftsliv og er derfor ikke tatt med i
kartleggingen. Resultatet av kartleggingen er en beslutningsstøtte i saker som berører friluftsliv
For opprettelse av snøskuterløyper er det forskriftskrav om at kommunen må ha kartlagt sine

friluftsområder. Høy poengsum på kartlagte friluftsområder betyr ikke nødvendigvis at en

snøskuterløype ikke kan opprettes, men vurderinger rundt hensynet til friluftsliv og eventuelle
avbøtende tiltak skal være synliggjort i den enkelte sak.

Vurdering

Arbeidet skal gjøres etter Miljødirekforatets veileder (M98-2013), som er en nasjonal standard

for kartlegging og verdsetting av friluftsliv.

Digital kartfestet fremstilling av friluftsområdene, vil være et godt grunnlagsmateriale ved
revidering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og ffsisk aktivitet. Det vil også være et godt

kunnskapsgrunnlag ved revidering av kommuneplanen, samt at det vil være enkelt å se viktige
friluftsinteressene ved konkrete areal- og byggesaker.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder vil foregå med stor grad av lokal medvirkning,
noe som øker muligheten for at friluftsområdene vil benyttes mer til lokal utfoldelse og glede.

Vedlegg
I Veileder M98-2013
2 Prosjektplan Verdsetting og Kartlegging av friluftsområder i Hasvik kommune



Hasvik kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 20181947-2

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato

Formannskapet 671t8 28.06.2018

Søknad om tilskudd til kjøp av båt - rrKimr' - Johan Henrik Daniloff

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling

Saksopplysninger

Johan Henrik Daniloff søker i brev datert 16.05.2018 om tilskudd på kr. 50.000,- fra Hasvik
kommunes næringsfond til kjøp av fiskebåt uten kvote.

Bakgrunn

Daniloff er aktiv fisker med bostedsadresse i Hasvik kommune, og registrert i fiskermantallet
blad B.
Han opplyser i søknaden at han ønsker äkjøpe en større og mer velegnet båt enn han tidligere
har hatt. Båten er rigget for line og juksa.

De totale kostnader for kjøp av båten er kr. 400.000,-. Det vises til vedlegg.

Finansieringsplan:
Lån i bank
Egenkapital
Tilskudd Hasvik kommune

kr.200.000,-
kr. 150.000,-
kr. 50.000;-



Vurdering

Det anses som positivt at Daniloff vil satse på en større og mer velegnet båt.
Daniloff fikk i2017 tilskudd på kr. 50.000,- for flytting av båt og bedrift fra Alta til Hasvik, og
har etter det drevet som aktiv f,rsker i Hasvik kommune.

Saken legges fram for Formannskapet uten innstilling.

Søknad om tilskudd
Budsjett kjøpbãú2018
Kjøpekontrakt

Vedlegg
1

J

4



Hasvik kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 20181914-3

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 68/l 8 28.06.2018

Søknad om tilskudd til kjøp av båt - ''SANOrr - Rolandas Volbikas

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling

Saksopplysninger

Rolandas Volbikas søker om tilskudd på kr. 50.000,- fra Hasvik kommunes næringsfond til kjøp
av fiskebåten <<Sano>>

Bakgrunn

Rolandas Volbikas er akfiv fisker med bostedsadresse i Hasvik kommune. Han er registrert i
fiskemantallet, blad B. Han opplyser i søknaden at han ønsker âkiøpe egen båt.

De totale kostnader for kjøp av båt er kr. 307.000,-. Det vises til vedlegg.

F inansieringsplan
Egenkapital kr.257 .000,-
Tilskudd Hasvik kommune kr. 50.000,-

Vurdering

Det anses som positivt at Rolandas Volbikas ønsker å satse på egen fiskebåt.
Saken legges fram for Formannskapet uten innstilling.



Vedlegg
I Soknad-2018-0005
3 Budsjett
4 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - "SANO" - Rolandas Volbikas



Hasvik kommune

Kulturpris 2018

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Formannskapets behandling øv sak 48/2018 i møte den 06.06.2018:

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:

Eva D. Husby fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til neste møte.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Arkiv: 076

Arkivsaksnr: 20181943-1

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvals Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 48/18 06.06.2018

Formannskapet 69118 28.06.2018



Saksopplysninger

1. Hasvik kommunes kulturpris gis for å hedre god innsats for det frivillige kulturlivet i
kommunen. Kulturprisen er ment å være en stimulans til å øke innsatsen på dette feltet.

2. Kulturprisen tildeles én gang pr. år av Formannskapet

3. Navnet på de(n) tildelte offentliggjøres ved overrekkelsen

4. Kulturprisen består av en av gavesjekk.

5. Kulturprisen kan tildeles laglforeninger/organisasjoner, enkeltpersoner eller institusjoner
som har stått eller står sentralt i Hasvik kommunes kulturliv gjennom nytenkning ogleller
fortjenstfull innsats. Den som tildeles kulturprisen skalvære hjemmehørende i Hasvik
kommune. Prisen kan deles.

6. Kulturprisen dekker alle aktiviteter innen det utvidede kulturbegrep.

7. Enhver som er bosatt i kommunen skal ha anledning til å komme med begrunnede forslag på

akfuelle kandidater.

8. Dersom Formannskapet ett år ikke kan finne aktuelle kandidater til kulturprisen, vil det ikke
bli foretatt noen tildeling dette året, og midlene vil bli overført til andre kulturformåI.

9. Kulturprisen utdeles av ordfører eller den han/hun bemyndiger ved et større arrangement i
Hasvik kommune. De siste årene har det vært tradisjon for å dele ut Kulturprisen som en del

av offisiell åpning av Sørøydagene.

Bakgrunn

Tidligere tildelinger av kulturpris:

1996
1997
I 998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20ll
2012
20t3
2014

Per Sæther, Breivikbotn
Alfred Sivertsen, Hasvik
Kristian Johansen, Breivikbotn
Elizabeth H. Karlsen, Hasvik
Kvinnegruppa i Sørvær Samfunnshus
Ulf Jacobsen, Hasvik
Kjersti Krane, Breivikbotn
Hasvik Menighetsblad
Sørøy Havfiskeklubb
Hasvik Turn
Arne Danielsen & Snorre Sjursen
Breivikbotn Sanitetsforenin g

Georg Kim Jensen
Hasvik Musikkorps
Lions Club Hasvik
Hasvik Røde Kors
FK Sørøy Glimt
Ørnulf Jacobsen
Hasvik IL Tumgruppa



Sørøyrocken
Hasvik IL Ski-og fri
Mikael Pedersen Jakobsen & Frida Lydia Hansen

Vurdering

Hasvik kommunes kulturpris har vært delt ut årlig siden 1996,totalt22 ganger

Formannskapet har hittil lagt seg på ei linje at ingen har fått prisen flere ganger, men dette er
ikke et ufravikelig krav. Prisen har vært delt ut i mer enn 22 årr, og detbør derfor være mulig å
kunne motta prisen en gang til om Formannskapet finner at det er fortjent.

Hasvik kommune er i den heldige situasjonen at vi har et rikt og mangfoldig frivillig kulturliv,
og det er derfor flere gode kandidater også til årets Kulturpris i Hasvik.

Saken legges fram uten innstilling.

2015
2016
2017



Hasvik kommune Arkiv: X03

Arkivsaksnr: 20181963-2

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalsssak Møtedato
Formannskapet 70/18 28.06.2018

Kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2018

Innstilling

Formannskapet er kommunekomite for TV-aksjonen 2018, og ordfører er komiteens leder.

Hasvik formannskap bevilger kr. 15.000,- i støtte til årets TV-aksjon.
Beløpet belastes formannskapets reserve kto. 14700. I 1 30. I 00.

Saksopplysninger

TV-aksjonen NRK 2018 gär til Kirkens Bymisjons arbeid. TV-aksjonen går av stabelen søndag
21. oktober.

Bakgrunn

Kommunene er anmodet om å opprette kommunekomite for TV-aksj onen 2017.

Vurdering

Det anbefales at Formannskapet er komite for årets TV-aksjon, slik den har vært de siste årene.

Hasvik kommune har de siste årene bevilget kr. 15.000,- til TV-aksjonen.
Det anbefales at kommunen bevilger samme beløp i är.



Hasvik kommune Arkiv: 030

Arkivsaksnr: 20171962-6

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvals Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 7lt8 28.06.2018

Orienteringssaker - 28. juni 2018

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling

Saksopplysninger

Orienteringssaker:
- Møteplan - høst 2018
- Plastrydding
- Drivstoff
- Formannskapet befarer de kommunale vegene

Bakgrunn

Vurdering


