
 

Sensitivity: Internal  

 

Hasvik kommune Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen 

Dato: 28.06.2018 

Tidspunkt: 09:00 - 11:15 

 

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 Møtesekretær 

Erik Arnesen Rådmann 

Marthe K. J. Strandheim Planrådgiver 

        

Fra Multiconsult møtte:      

Kjetil Mork                                                Senior miljørådgiver    

        

 

Merknad i møte: 

 

 

 

Møteleder: 

Eva D. Husby  

Leder  

   

 

Møteprotokoll er godkjent av valgte representanter 



 

Sensitivity: Internal  

Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold                                              Lukket Arkivsaksnr. 

PS 61/18 Godkjenning av innkalling  

PS 62/18 Godkjenning av saksliste  

PS 63/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte  

PS 64/18 Kjøp av tomt - Gnr 16 Bnr 1 Fnr 1 - Trude Halvorsen 2018/1060 

PS 65/18 Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 

Gnr 1 Bnr 186 - Tilbygg - Tomas Gucas 

2018/1028 

PS 66/18 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik 

kommune 

2018/1036 

PS 67/18 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - "Kim" - Johan Henrik 

Daniloff 

2018/947 

PS 68/18 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - "SANO" - Rolandas 

Volbikas 

2018/914 

PS 69/18 Kulturpris 2018 2018/943 

PS 70/18 Kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2018 2018/963 

ORI 7/18 Orienteringssaker - 28. juni 2018 2017/962 

PS 71/18 Byggsak - Oppføring av fritidsbolig i Børfjord - Gnr/Bnr 

12/11- Birger Altmann 

2018/240 

 

 

  



 

Sensitivity: Internal  

 

PS 61/18 Godkjenning av innkalling / 

Formannskapets behandling av sak 61/2018 i møte den 28.06.2018: 

Behandling: 

Ingen merknader til innkallingen. 

Vedtak: 

Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

 

PS 62/18 Godkjenning av saksliste / 

Formannskapets behandling av sak 62/2018 i møte den 28.06.2018: 

Behandling: 

Ingen merknader til sakslisten. 

Rådmann Erik Arnesen ba om å få med 1 tilleggssak  

Vedtak: 

Sakslisten med 1 tilleggssak ble enstemmig godkjent. 

 

PS 63/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte / 

Formannskapets behandling av sak 63/2018 i møte den 28.06.2018: 

Behandling: 

Ingen merknader til møteprotokollen fra forrige møte. 

Vedtak: 

Møteprotokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 

 

PS 64/18 Kjøp av tomt - Gnr 16 Bnr 1 Fnr 1 - Trude Halvorsen 2018/1060 

Formannskapets behandling av sak 64/2018 i møte den 28.06.2018: 

Innstilling  

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

Hasvik om å overta festeretten på Gnr 1 Bnr 1 Fnr 1 på rundt XXXX kvm i henhold til søknad.  

 
Behandling: 

Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 



 

Sensitivity: Internal  

Formannskapet er positiv til å overdra festeretten til en mindre del av eiendommen 16/1/1 til Trude 

Halvorsen.  

Rådmannen gis fullmakt til å fastsette arealet som skal tilbys søkerne. 

  

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet er positiv til å overdra festeretten til en mindre del av eiendommen 16/1/1 til Trude 

Halvorsen.  

Rådmannen gis fullmakt til å fastsette arealet som skal tilbys søkerne. 

 

PS 65/18 Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Gnr 1 

Bnr 186 - Tilbygg - Tomas Gucas 2018/1028 

Formannskapets behandling av sak 65/2018 i møte den 28.06.2018: 

Innstilling  

Saken legges fram uten innstilling.  
 

Behandling: 

Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 

Tomas Gucas gis i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-1, 1. ledd bokstav a) tillatelse til 

oppføring av tilbygg på inntil 25 kvm. på eiendommen Dalveien 4 i Sørvær. Plassering og utforming av 

tilbygget fremgår av søknad datert 28.05.2018. 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Tomas Gucas gis i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4, jf. § 20-1, 1. ledd bokstav a) tillatelse til 

oppføring av tilbygg på inntil 25 kvm. på eiendommen Dalveien 4 i Sørvær. Plassering og utforming av 

tilbygget fremgår av søknad datert 28.05.2018. 

 

PS 66/18 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Hasvik kommune 

2018/1036 

Formannskapets behandling av sak 66/2018 i møte den 28.06.2018: 

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 fylkeskommune og inntil 50% 

egenfinansiering. Administrasjonen fremmer forslag til budsjettregulering i løpet av budsjettåret.  

 



 

Sensitivity: Internal  

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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 fylkeskommune og inntil 50% 

egenfinansiering. Administrasjonen fremmer forslag til budsjettregulering i løpet av budsjettåret.  

  
 

PS 67/18 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - "Kim" - Johan Henrik Daniloff 

2018/947 

Formannskapets behandling av sak 67/2018 i møte den 28.06.2018: 

Innstilling  

Saken legges frem uten innstilling. 

 
Behandling: 

Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 

Johan Henrik Daniloff innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til kjøp av fiskefartøy under forutsetning av 

fullfinansiering av kjøpet og at båten er registrert i Hasvik kommune. 

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 konto "Kommunalt næringsfond". 

  

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: 

Johan Henrik Daniloff innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til kjøp av fiskefartøy under forutsetning av 

fullfinansiering av kjøpet og at båten er registrert i Hasvik kommune. 

  



 

Sensitivity: Internal  

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 konto "Kommunalt næringsfond". 

  

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. 

 

PS 68/18 Søknad om tilskudd til kjøp av båt - "SANO" - Rolandas Volbikas 

2018/914 

Formannskapets behandling av sak 68/2018 i møte den 28.06.2018: 

Innstilling  

Saken legges frem uten innstilling 

 
Behandling: 

Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 

Rolandas Volbikas innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til kjøp av fiskefartøy under forutsetning av 

fullfinansiering av kjøpet og at båten er registrert i Hasvik kommune. 

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 konto "Kommunalt næringsfond". 

  

Tildelingen er gitt i tråd med retningslinjer for tildeing 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: 

Rolandas Volbikas innvilges et tilskudd på kr. 50.000,- til kjøp av fiskefartøy under forutsetning av 

fullfinansiering av kjøpet og at båten er registrert i Hasvik kommune. 



 

Sensitivity: Internal  

  

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 konto "Kommunalt næringsfond". 

  

Tildelingen er gitt i tråd med retningslinjer for tildeing 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. 

 

PS 69/18 Kulturpris 2018 2018/943 

Formannskapets behandling av 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. 

Formannskapets behandling av sak 69/2018 i møte den 28.06.2018: 

Behandling: 

Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak: 

Hasvik kommunes kulturpris for 2018 tildeles: 

Norsk Folkehjelp 

  

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Hasvik kommunes kulturpris for 2018 tildeles: 

Norsk Folkehjelp 



 

Sensitivity: Internal  

 

PS 70/18 Kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2018 2018/963 

Formannskapets behandling av sak 70/2018 i møte den 28.06.2018: 

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. 14700.1130.100. 

 
Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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. 14700.1130.100. 
 

ORI 7/18 Orienteringssaker - 28. juni 2018 2017/962 

Formannskapets behandling av sak 7/2018 i møte den 28.06.2018: 

Innstilling  

Saken legges frem uten innstilling. 
 

Behandling: 

Følgende saker ble det orientert om: 

  

 Vindkraft Nord 

 Plastrydding 

 Drivstoff 

 Tunnelen 

 Flyktninger 

 Boligsituasjonen i kommunen 

 Bo- og dagsenteret 

 Garasje teknisk 

 Møteplan 

  



 

Sensitivity: Internal  

PS 71/18 Byggsak - Oppføring av fritidsbolig i Børfjord - Gnr/Bnr 12/11- 

Birger Altmann 2018/240 

Formannskapets behandling av sak 71/2018 i møte den 28.06.2018: 

Innstilling  

Hasvik formannskap gir i medhold av Pbl § 21-4 jfr Pbl § 20-1 Bygg proffen Bodø AS på vegne 

av Birger Altmann 8215 Valnesfjord tillatelse til tiltak jfr søknad for bygging av fritidsbolig Gnr 

12 Bnr 11 i Børfjord. Det settes som vilkår at fritidsboligen etableres i eiendommens sørlige 

grense som ligger i LNF-B sonen i arealplan.   

 
Behandling: 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Hasvik formannskap gir i medhold av Pbl § 21-4 jfr Pbl § 20-1 Bygg proffen Bodø AS på vegne av 

Birger Altmann 8215 Valnesfjord tillatelse til tiltak jfr søknad for bygging av fritidsbolig Gnr 12 Bnr 11 i 

Børfjord. Det settes som vilkår at fritidsboligen etableres i eiendommens sørlige grense som ligger i LNF-

B sonen i arealplan. 

 

 

 

 

 


