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PS 72/18 Godkjenning av innkalling /

PS 73/18 Godkjenning av saksliste /

PS 74/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte /



 

Hasvik kommune Arkiv: 16/413 

Arkivsaksnr: 2018/730-12 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 75/18 23.08.2018 

 

Delingssak - Søknad om deling av eiendom - Gnr. 16 Bnr 413 - Rick Larsen 

 
 

Innstilling  
Hasvik Formannskap avslår søknad fra Rich Larsen om fradeling av 3 parseller fra Gnr 16 Bnr 
413 for framtidig bygging av fritidseiendommer.  
Avslaget er begrunnet i at for å kunne gi dispensasjon fra Pbl § 19 skal fordelene ved å innvilge 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke i overenstemmelse med lovkravet for å kunne innvilge dispensasjon. Videre 
oppfylles ikke kravet til avstand mellom byggingene i LNF_C området. Finnmark 
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark samt Landbruksmyndighetene har alle levert 
negative innstillinger på søknaden om fradeling. 
  
 

Saksopplysninger 
Rich Larsen, 3135 Torød søker om fradeling av 3 tomter i strandsonen på Gnr 16 Bnr 413 i 
Hasfjord, Hasvik kommune. Fradelingen er helt i sjøkanten i LNF_C området noe som har 
medført krav om høring og eventuell dispensasjon for plassering av bygg langs strandsonen. De 
fradelte parsellene skal brukes for oppføring av fritidsboliger. I LNF-C områder heter det at: I 
denne sone kan det, dersom sektormyndighetene ikke har innsigelser, tillates spredt bolig- og 
ervervsbebyggelse. Avstanden mellom de enkelte enhetene skal ikke være mindre enn 100 meter. 
Oppføring av bygg/anlegg nærmere sjøen enn 25 meter målt i horisontalplanet ved alminnelig 
høgvann er ikke tillatt. 
 
Søker skriver at plasseringen av fritidsbygningene vil ikke være nærmere sjøen enn 25 meter, 
noe som betyr at det kan gis tillatelse. Derimot er det tenkt plassert 3 fritidsbygningen innenfor 
en avstand på totalt 112 meter fra eksisterende bygning på eiendommen hvor det søkes fradeling 
fra. På naboeiendommen er det båtnaust som er kun 8 meter fra den vestlige grenselinjen til Gnr 
16 Bnr 413. Dette medfører at kravet til avstand mellom bygningene i LNF_C områder ikke lar 
seg realisere.  
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Saken har vært på høring og Finnmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Finnmark samt 
Landbruksmyndighetene har alle levert negative innstilling på søknaden om fradeling.  
 
For å kunne gi dispensasjon fra Pbl § 19 skal fordelene ved i å innvilge dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
 

Bakgrunn 
Rich Larsen, 3135 Torød søker om fradeling av 3 tomter i strandsonen på Gnr 16 Bnr 413 i 
Hasfjord, Hasvik kommune. Fradelingen som det søkes om er for at søsknene til Rich Larsen 
skal kunne bygge fritidsboliger i området. Området ligger i Hasvik kommunes arealplan som 
sone LNF_C med bestemmelser som: I denne sone kan det, dersom sektormyndighetene ikke har 
innsigelser, tillates spredt bolig- og ervervsbebyggelse. Avstanden mellom de enkelte enhetene 
skal ikke være mindre enn 100 meter. Oppføring av bygg/anlegg nærmere sjøen enn 25 meter 
målt i horisontalplanet ved alminnelig høgvann er ikke tillatt. 
 
 

Vurdering 
Teknisk etat innstiller avslag på søknaden. 
 
 
Vedlegg 
1 Uttalelse til søknad om deling av eiendom 16 413 - Hasvik kommune 
2 Uttalelse til søknad om deling av eiendom 16-413 - Hasvik kommune 
3 Svar - Høring - Delingssak - Søknad om deling av eiendom 
5 201801675-3Uttalelse vedrørende søknad om deling av eiendom – gnr. 16413, Hasvik 

kommune  
6 Vedrørende søknad om deling av gbnr 16/413 i Hasvik kommune 
7 Uttalelse fra Kystverket - Delingssak - Søknad om deling av eiendom - Gnr. 16 Bnr 413 - 

Hasvik kommune - Finnmark fylke 
8 Vedrørende søknad om deling av eiendom - Gnr. 16 Bnr 413 - Harstad kommune 
9 Søknad om dispensasjon Hasfjord 
10 Søknad om deling av grunneiendom - Gnr. 16 Bnr. 413 
11 Situasjonskart 
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Hasvik kommune Arkiv: 16/1 

Arkivsaksnr: 2018/1138-2 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 76/18 23.08.2018 

 

Delingssak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Flerbrukshall Hasvik - 
Gnr 16 Bnr 1  - Finnmarkseiendommen 

 
 

Innstilling  
Hasvik Formannskap vil etter Matrikkelloven § 9 imøtekomme søknad fra 
Finnmarkseiendommen, 9800 Vadsø om fradeling av en parsell på ca 1500 kvm fra Gnr 16 Bnr 
1 Hasvik. Den fradelte parsellen skal benyttes til etablering av flerbrukshall ved Hasvik skole  
 
 
 

Saksopplysninger 
Finnmarkseiendommen (Fefo) som grunneier søker om tillatelse til fradeling av en parsell på ca 
1500 kvm fra Gnr 16 Bnr 1 ved Hasvik skole 9590 Hasvik. Den fradelte parsellen skal benyttes 
for å realisere Hasvik kommune sine planer om å etablere en flerbrukshall.  
 

Bakgrunn 
Hasvik kommune har besluttet å bygge flerbrukshall ved Hasvik skole. Av den grunn har Fefo 
som grunneier søkt om fradeling av en parsell på ca 1500 kvm til formålet. 
 
 

Vurdering 
Teknisk etat innstiller søknaden positiv til formannskapets behandling.  
 
 
Vedlegg 
1 Rekvisisjon av oppmålingsforretning(1) 
2 Skjema rekvisisjon(1) 
3 Kart 
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Hasvik kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2018/1183-2 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 77/18 23.08.2018 

 

Byggesak - Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2 fra 
arealformålet (LNF) for Dønnesfjord Vindpark - Multiconsult Norge AS 

 
 

Innstilling  
Hasvik kommune imøtekommer søknad fra Multiconsult Norge AS om dispensasjon fra 
arealformålet (LNF) jfr Pbl § 19-2 ved etablering av Dønnesfjord vindpark. Dispensasjonen gis 
da fordelene er betydelig større enn ulempene ved å innvilge dispensasjonen.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Multiconsult Norge AS søker om dispensasjon jfr Pbl §19-2 for etablering av Dønnesfjord 
Vindpark. Etableringen av Dønnesfjord vindpark er nå i en slutt fase hvor det søkes om de siste 
tillatelser for å få realisert etableringen av Dønnesfjord Vindpark.  
 
 

Bakgrunn 
Multiconsult Norge AS søker om dispensasjon jfr Pbl §19-2 for etablering av Dønnesfjord 
Vindpark. Etableringen av Dønnesfjord vindpark har vært oppe til behandling flere ganger i 
flere både statlige organer og hos berørte grunneiere og brukere av området. Saken er dermed 
godt kjent og det skal derfor ikke noen nye elementer som medfører at det ikke kan gis 
dispensasjon for etableringen.   
 
 

Vurdering 
Teknisk etat innstiller søknad om dispensasjon positiv til formannskapets behandling.  
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Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon 
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Hasvik kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2018/1195-2 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 78/18 23.08.2018 

 

Lillehavet - Søknad om dispensasjon fra bygge- og delingsforbud i Håen 
massetak - Kystverket 

 
 

Innstilling  
Hasvik formannskap imøtekommer søknad fra Kystverket om dispensasjon fra bygge- og 
delingsforbudet i Håen masseuttak på stedet Hasvik. Dispensasjonen som gis er generell for at 
Kystverket skal kunne realisere reguleringsplanen og utbyggingen av Lillehavet til 
fiskerihavneformål.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Kystverket søker om dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet i Håen masseuttak på stedet 
Hasvik. Kystverket søker om dispensasjon for å kunne ta ut blokk som skal benyttes i prosjektet 
Lillehavet i Breivikbotn. Søknaden er en generell søknad fra bygge- og delingsforbudet.  
 

Bakgrunn 
Hasvik kommune har nedsatt bygge- og delingsforbud i Håen masseuttak. Nå skal Kystverket i 
gang med prosjektet Lillehavet i Breivikbotn. I den forbindelse er Kystverket avhengig å kunne 
ha blokkstein tilgjengelig til bruk i Lillehavet. På bakgrunn av dette prosjektet søkes det om 
dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet.  
 

Vurdering 
Teknisk etat innstiller søknaden om dispensasjon positiv til Formannskapets behandling.  
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon fra bygge- og delingsforbud i Håen massetak 
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Hasvik kommune Arkiv: K23 

Arkivsaksnr: 2018/1249-2 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 79/18 23.08.2018 

 

Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann fra Hasvik lufthavn til 
kommunalt ledningsnett - Avinor 

 
 

Innstilling  
Hasvik formannskap gir i medhold av Forurensingsforskriften kap 11-15 Avinor Hasvik 
lufthavn tillatelse til påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt ledningsnett på stedet 
Hasvik. Tillatelsen gjelder kun påslipp av oljeholdig avløpsvann fra Avinor sin oljeutskiller og 
gjelder ikke påslipp fra oljeutskillere som driftes av andre aktører ved lufthavnen. 
 
 

Saksopplysninger 
Avinor søker om tillatelse til påslipp av oljeholdig avløpsvann fra Hasvik lufthavn til 
kommunalt ledningsnett. Med referanse til forurensingsforskriften kap. 11-15 ønsker Avinor ved 
Hasvik lufthavn å etablere påslippsavtale med Hasvik kommune for påslipp av oljeholding 
avløpsvann fra oljeutskiller på sivilt område ved lufthavnen. Søknaden gjelder kun Avinors 
avløpsvann fra lufthavnens område og gjelder f.eks ikke påslipp fra oljeutskillere som driftes av 
andre aktører/forsvaret.  
 
 

Bakgrunn 
Avinor Hasvik lufthavn har for en tid tilbake etablert oljeutskiller i tilknytning til deres 
garasjeanlegg ved lufthavnen (se kart i saøknaden). Oljeholdig avløpsvann fra oljeutskilleren 
føres allerede i dag til kommunalt ledningsnett, men Avinor mangler en avtale med Hasvik 
kommune om påslippet. På bakgrunn av dette søker nå Avinor om tillatelse til påslipp av 
oljeholdig avløpsvann fra oljeutskilleren til kommunalt ledningsnett.  
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Vurdering 
Etter en helhetsvurdering innstiller Teknisk etat søknaden positiv til formannskapets behandling.  
 
 
Vedlegg 
1 17_07195-4Hasvik lufthavn - Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann 
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Hasvik kommune Arkiv: 15/1 

Arkivsaksnr: 2018/927-6 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 80/18 23.08.2018 

 

Byggesak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
oppsett av skredsikringstiltak i Hasvik kommune. 

 
 

Innstilling  
Hasvik kommune gir i medhold av Pbl § 19-1 Statens Vegvesen dispensasjon fra Hasvik 
kommunes arealdel for etablering av skredsikringstiltak i form av nett jfr søknad ved Bårvika, 
Flågan og Storbukta – Fossbakken i Hasvik kommune. Dispensasjonen gis da det etter en 
helhetsvurdering er klart større positive konsekvenser for samfunnet ved å innvilge dispensasjon 
enn de negative konsekvensene for naturen i området blir.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Statens Vegvesen søker om dispensasjon fra kommunens arealdel for oppføring av sikringsnett 
ved Bårvika, Flågan og Storbukta – Fossbakken i tilknytning til FV882 og FV102. Statens 
Vegvesen skal sette opp sikringsnett overfor FV882 og FV102 for å sikre området vegen mot 
snøskred. Dette som et trafikksikkerhetstiltak for å minimere snøskredfaren og hyppigheten av 
stengt veg på vinterstid. Sikringsnettene vil ha en total lengde til sammen på ca 1150 meter med 
støtteforbygning. I tillegg settes det opp steinspranggjerde ved Flågan på FV882 samt utvide 
grøften langs FV882 ved Flågan og ved Storbukt på FV102. Arbeidet med monteringen av 
nettene vil foregå fra vegen ved bruk av lift. Det kan være aktuelt å frakte noe av materialet til 
området ved bruk av helikopter.  
 

Bakgrunn 
 
FV882 Hasvik – Breivikbotn og FV102 Breivikbotn – Sørvær er stedvis utsatt for snøskred som 
nå Statens Vegvesen skal sikre ved å sette opp sikringsnett i fjellpartiene ned mot veien. På 
bakgrunn av dette søker Statens Vegvesen om dispensasjon fra kommunens arealdel for 
oppføring av sikringsnett ved de rasutsatte stedene i Bårvika, Flågan og Storbukta – 
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Fossbakken. Dette som et trafikksikkerhetstiltak for å redusere snøskredfaren og hyppigheten av 
stengt veg på vinterstid. Sikringsnettene vil ha en total lengde til sammen på ca 1150 meter med 
støtteforbygning. I tillegg settes det opp steinspranggjerde ved Flågan på FV882 samt utvide 
grøften langs FV882 ved Flågan og ved Storbukt på FV102. Arbeidet med monteringen av 
nettene vil foregå fra vegen ved bruk av lift. Det kan være aktuelt å frakte noe av materialet til 
området ved bruk av helikopter.  
 
 

Vurdering 
Teknisk etat vil etter en helhetsvurdering innstille søknaden positiv til Formannskapets 
behandling.  
 
 
Vedlegg 
2 17_198030-49Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppsett av 

skredsikringstiltak i Hasvik kommune med vedlegg 
3 Byggesak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppsett 

av skredsikringstiltak i Hasvik         kommune. 
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Hasvik kommune Arkiv: U43 

Arkivsaksnr: 2018/1197-2 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 81/18 23.08.2018 

   
 

Søknad om utvidelse av lokalitet for mellomlagring av levende fangetorsk - 
Nergård Sørøya 

 
 

Innstilling  
Hasvik formannskap viser til brev fra Kystverket forbindelse med søknad fra Nergård Sørøya 
AS hvor det søkes om utvidelse av levende lagring av torsk i Breivikfjorden. Hasvik 
formannskap stiller seg positiv til utvidelsen av anlegget da dette vil være med på å gi mer stabil 
drift ved Nergård Sørøya AS sitt anlegg i Breivikfjorden.  
Utvidelse av anlegget for levende lagring anser Hasvik formannskap er i tråd med gjeldene plan 
og allerede gitte tillatelser. 
 
 

Saksopplysninger 
Kystverket har sendt søknad fra Nergård Sørøya AS til Hasvik kommune for uttalelse. Nergård 
Sørøya AS ønsker å utvide anlegget for levende lagring som de har utenfor havnen i 
Breivikbotn. Anlegget skal øke volumet for levende lagring. Utvidelsen av anlegget består i å 
øke antall firkant bur av samme type som er i bruk i dag på denne lokaliteten.   
 
 

Bakgrunn 
Nergård Sørøya AS ønsker å øke kapasiteten og volumet på levende lagring av torsk utenfor 
havnen i Breivikbotn. Nergård Sørøya AS har i dag et godkjent anlegg i området og det er en 
utvidelse av eksisterende anlegg det søkes om tillatelse til. Anlegget består av firkantbur og det 
er etablering av flere slike firkantbur det nå søkes tillatelse til. På bakgrunn av dette har 
Kystverket sendt saken over til Hasvik kommune for uttalelse.  
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Vurdering 
Hasvik formannskap stiller seg positiv til utvidelsen da dette vil være med på å gi mer stabil 
drift ved Nergård Sørøya AS sitt anlegg i Breivikfjorden. Tiltaket anses å være i tråd med plan 
og allerede gitte tillatelser.  
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om utvidelse av lokalitet for mellomlagring av levende fanget torsk utenfor havna 

i Breivikbotn, Hasvik kommune 
2 Søknad om 
3 Søknad til uttalelse - Utvidelse av lokalitet for levendelagring - Breivikbotn - Hasvik 

kommune - Finnmark fylke 
4 Søknad utvidelse av lokalitet mellomlagring levende fanget torsk.pdf 
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Hasvik kommune Arkiv: 1/90 

Arkivsaksnr: 2018/886-7 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 82/18 23.08.2018 

 

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

 
 

Innstilling  
Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl § 21-4 jfr Pbl § 20-2 Valter Jensen Krutthusveien 4 
Sørvær tillatelse å legge ut flytebrygge i Sørvær havn jfr søknad. Hasvik kommune fastholder 
vilkår for å gi tillatelsen gitt av Kystverket i sin behandling av saken jfr Havne- og 
farvannslovens § 28.   
 
 

Saksopplysninger 
Valter Jensen, Krutthusveien 4 Sørvær har søkt om tillatelse til å legge ut flytebrygge på 2 x 3 
meter i tilknytning til sin boligeiendom. Saken har vært behandlet i Formannskapet som 
uttalelsessak ovenfor Kystverket sin behandling av saken jfr Havne- og Farvannsloven. 
Formannskapet innstilte søknaden positiv til Kystverket som ga tillatelse til tiltaket. Saken skal 
nå behandles av Formannskapet etter Plan- og bygningsloven.  
 
 

Bakgrunn 
Valter Jensen søker om å legge ut flytebrygge til bruk for fritidsbåt ved sin bolig på Sørvær. 
Kystverket har gitt tillatelse jfr Havne- og Farvannsloven § 28. Saken skal nå behandles av 
Hasvik kommune i henhold til Plan- og bygningsloven  
 
 

Vurdering 
Teknisk etat innstiller søknaden positiv til formannskapets behandling.  
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Vedlegg 
1 Vedtak etter HFL § 28 - Flytebryggetillatelse - Sørvær fiskerihavn - Hasvik kommune - 

Finnmark fylke 
2 Kartskisse av flytebrygge.pdf 
3 Orientering om klageadgang.pdf 
4 Til uttalelse - Søknad om etablering av flytebrygge - Sørvær fiskerihavn - Hasvik 

kommune - Finnmark fylke 
5 Søknad fra tiltakshaver.pdf 
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Hasvik kommune Arkiv: 15/312 

Arkivsaksnr: 2018/849-6 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 83/18 23.08.2018 

 

Til uttalelse – Søknad i forbindelse med tiltak i Breivikbotn fiskerihavn – 
Hasvik kommune – Finnmark fylke 

 
 

Innstilling  
Hasvik Formannskap viser til brev fra Kystverket Nordland Senter for utbygging hvor det bes 
om kommunens uttalelse i forbindelse med tiltak i prosjekt Breivikbotn Lillehavet.  
Hasvik formannskap er positiv til Kystverkets satsing og de nødvendige tiltak for å realisere 
planene i henhold til reguleringsplan for Lillehavet.   
 
 

Saksopplysninger 
Kystverket Nordland Senter for utbygging søker om tillatelse etter havne- og farvannsloven om 
terrenginngrep (mudring, sprenging, utfylling, molobygging, dumping og transport av masser) i 
Breivikbotn fiskerihavn på Sørøya, Hasvik kommune, Finnmark fylke. Søknaden er et ledd i 
planene om å realisere reguleringsplan for Lillehavet for å etablere området som fiskerihavn 
med kaiplasser for fiskeflåten.  
 
 

Bakgrunn 
Hasvik kommune har i lang tid jobbet med planer om utbygging av Lillehavet i Breivikbotn for 
å etablere molo, kaiplasser for fiskeflåten og annen fiskerirelatert industri i området. Hasvik 
kommune har utarbeidet egen reguleringsplan for området som er godkjent av alle berørte 
instanser.  
 
 

Vurdering 
Hasvik Formannskap stiller seg positiv til Kystverket Nordland Senter for utbygging sin 
henvendelse for realisere planene jfr gjeldene reguleringsplan for Lillehavet, Breivikbotn.  
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Vedlegg 
1 Til uttalelse - Søknad i forbindelse med tiltak i Breivikbotn fiskerihavn - Hasvik kommune 

- Finnmark fylke 
2 Søknad fra tiltakshaver.pdf 
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Hasvik kommune Arkiv: 10/7 

Arkivsaksnr: 2018/703-2 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 84/18 23.08.2018 

   
 

Byggsak - Oppføring av fritidsbolig i Børfjord - Gnr. 10 Bnr. 7 - Karl 
Magnus Øfeldt-Hast 

 
  
 

Innstilling  
Hasvik formannskap gir i medhold av Pbl § 21-4 jfr Pbl § 20-1 Karl Magnus Øfeldt-Hast 9590 
Hasvik tillatelse til bygging av fritidsbolig i henhold til søknad på Gnr 10 Bnr 7 i Børfjord, 
Hasvik kommune.  
 
Da det ved befaring av representant fra Sametinget sannsynligvis ble registrert en steinaldertuft 
på toppen av den gamle strandterrassen nord på eiendommen skal tiltaket plasseres identisk med 
skissen fra søknaden. Som tiltakshaver og selvbygger må søker selv påse at tiltaket er i henhold 
til gjeldene lover og forskrifter.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Karl Magnus Øfeldt-Hast søker om tillatelse til tiltak for bygging av fritidsbolig på gnr 10 Bnr 7 
i Børfjord. Øfelt-Hast har fått tillatelse fra grunneier Karin Kristiansen for å bygge fritidsbolig 
på den nevnte eiendommen. Området er i Hasvik kommunes arealplan avsatt til 
fritidsbebyggelse hvor det allerede er satt opp flere fritidsbygninger.  
 
Søknaden har vært på høring hos sektormyndighetene og Sametinget har levert sin uttalelse hvor 
det er å lese: Området er nå befart uten at det ble registrert fredete samiske kulturminner på 
parsellen som søkes bebygd. Vi gjør likevel oppmerksom på at det på toppen av den gamle 
strandterrassen mot nord på eiendommen, ble det registrert en sannsynlig steinaldertuft. Denne 
er lagt inn i Riksantikvarens kulturminne database Askeladden under ID 24 1186. Denne 
kommer et godt stykke fra det omsøkte tiltaket og har ingen påvirkning. Sametinget har ellers 
ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden.  
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Bakgrunn 
Karl Magnus Øfeldt-Hast har søkt om tillatelse til tiltak for bygging av fritidsbolig på Gnr 10 
Bnr 7 i Børfjord. Grunneier og naboer har samtykket i tiltaket. Bygget er har et byggesett fra 
Heimbo med bebygd areal på 50,73 kvm med hems.   
 
 

Vurdering 
Da området allerede er bebygd med flere fritidsboliger kan ikke teknisk etat se at det skal være 
noen momenter som gjør at tiltaket ikke skal få den omsøkte tillatelsen.  
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig i Børfjord - Gnr. 10 Bnr. 7 - Karl 

Magnus Øfeldt-Hast 
2 Tegninger 
3 Bilder/ kart 
4 Kvittering for nabovarsling 
5 Naboliste 
6 Innspill etter befaring - Oppføring av fritidsbolig i Børfjord - Gbnr. 10/7 i Hasvik kommune 
7 Varsel om befaring - Oppføring av fritidsbolig i Børfjord - Gbnr. 10/7 Børfjord i Hasvik 

kommune 
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Hasvik kommune Arkiv: 12/15 

Arkivsaksnr: 2018/1116-2 

Saksbehandler:  

 Kim-Are Walsø 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 85/18 23.08.2018 

   
 

Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Gnr 12, Bnr 15 - 
Sjøhus   -  Karl J Strandheim 

 
 

Innstilling  
Hasvik Formannskap gir i medhold av Pbl § 19 jfr Pbl § 20-2 Karl J. Strandheim tillatelse til å 
sette opp båtnaust nærmere kystkonturen enn 25 meter på Gnr 12 Bnr 15 Nordøya 9 
Dønnesfjord. Tillatelsen gis da fordelene på plasseringen av tiltaket er betydelig større enn 
ulempene plasseringen medfører. Det settes som vilkår at båtnaustet ikke isoleres, ikke innredes 
eller på andre båter gjør at bygningen kan benyttes til annet enn lagring av fritidsbåt.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Karl J. Strandheim har fritidsbolig på Nordøya i Dønnesfjord. Strandheim søker om 
dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen for etablering av båtnaust på Gnr 12 Bnr 15 
Nordøya 9 Dønnesfjord. Strandheim opplyser i sin søknad at bygningen kun skal være for 
oppbevaring av båt og at bygningen ikke skal isoleres, innredes eller på andre måter som gjør at 
bygningen skal brukes til annet enn lagring av båt.  
 
 

Bakgrunn 
Kart J. Strandheim har fritidsbolig på Nordøya, Dønnesfjord. Strandheim søker om å få bygge 
båtnaust i strandsonen på sin eiendom. Båtnaustet skal bygges helt til sjøkanten for lettere å få 
lageret fritidsbåt når den ikke er i bruk. Strandheim opplyser i søknaden at det kun er snakk om 
bygg for lagring av fritidsbåt.  
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Vurdering 
Teknisk etat innstiller søknaden positiv til formannskapets behandling.  
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 
2 Søknad om bygging i strandsone 
3 Opplysninger gitt i nabovarsel 
4 Kvittering for nabovarsel 
5 Kart 
6 Tegning 
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Hasvik kommune Arkiv: 030 

Arkivsaksnr: 2017/962-7 

Saksbehandler:  

 Eva D. Husby 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet 8/18 23.08.2018 

 

Orienteringssaker - 23. august 2018 

 
 

Innstilling  
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
 

Bakgrunn 
 
 

Vurdering 
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