
 

Hasvik kommune Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen 

Dato: 23.08.2018 

Tidspunkt: 09:00 - 11:00 

 

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  
Steinar Gamst Christensen Varamedlem H Odd Ivar Gladsø 
 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Odd Michelsen  
 

Merknad i møte: 

 

 

 

Møteleder: 

Eva D. Husby  

Leder   

 

Møteprotokoll er godkjent av valgte representanter 



Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold                                              Lukket Arkivsaksnr. 

PS 72/18 Godkjenning av innkalling  

PS 73/18 Godkjenning av saksliste  

PS 74/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte  

PS 75/18 Delingssak - Søknad om deling av eiendom - Gnr. 16 Bnr 413 
- Rick Larsen 

2018/730 

PS 76/18 Delingssak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 
Flerbrukshall Hasvik - Gnr 16 Bnr 1 - Finnmarkseiendommen 

2018/1138 

PS 77/18 Byggesak - Søknad om dispensasjon etter plan og 
bygningsloven § 19-2 fra arealformålet (LNF) for Dønnesfjord 
Vindpark - Multiconsult Norge AS 

2018/1183 

PS 78/18 Lillehavet - Søknad om dispensasjon fra bygge- og 
delingsforbud i Håen massetak - Kystverket 

2018/1195 

PS 79/18 Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann fra Hasvik 
lufthavn til kommunalt ledningsnett - Avinor 

2018/1249 

PS 80/18 Byggesak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for oppsett av skredsikringstiltak i Hasvik kommune. 

2018/927 

PS 81/18 Søknad om utvidelse av lokalitet for mellomlagring av 
levende fangetorsk - Nergård Sørøya 

2018/1197 

PS 82/18 Søknad om etablering av flytebrygge - Krutthusveien 4, 
sørvær - Gnr 1 Bnr 90 - Valter Jensen, Sørvær 

2018/886 

PS 83/18 Til uttalelse - Søknad i forbindelse med tiltak i Breivikbotn 
fiskerihavn - Hasvik kommune - Finnmark fylke 

2018/849 

PS 84/18 Byggsak - Oppføring av fritidsbolig i Børfjord - Gnr. 10 Bnr. 
7 - Karl Magnus Øfeldt-Hast 

2018/703 

PS 85/18 Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - 
Gnr 12, Bnr 15 - Sjøhus - Karl J Strandheim 

2018/1116 

PS 86/18 Delingssak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Tomt til 
Hasvik Fiskeriservice - Jacobsen Saab Eiendom AS 

2018/1318 

PS 87/18 Delingssak - Festetomt til lagerhall - Sørøya Transport og 
utleie AS 

2018/1302 

PS 88/18 Gave - Sørvær kirke 50 år 2017/1096 

ORI 8/18 Orienteringssaker - 23. august 2018 2017/962 
 

 

 



PS 72/18 Godkjenning av innkalling / 

Formannskapets behandling av sak 72/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

Behandling: 

 

Ingen merknader til innkallingen. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble enstemmig godkjent. 

 

 

 

PS 73/18 Godkjenning av saksliste / 

Formannskapets behandling av sak 73/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

Behandling: 

 

Ingen merknader til sakslisten. 

Rådmann Erik Arnesen ba om å få med 3 tilleggssaker. 

 

Vedtak: 

Sakslisten med 3 tilleggssaker ble enstemmig godkjent. 

 

 

 

PS 74/18 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte / 

Formannskapets behandling av sak 74/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

Behandling: 

 

Ingen merknader til møteprotokollen fra forrige møte. 



 

Vedtak: 

Møteprotokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent. 

 

 

 

PS 75/18 Delingssak - Søknad om deling av eiendom - Gnr. 16 Bnr 413 - Rick 
Larsen 2018/730 

Formannskapets behandling av sak 75/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

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. 
  
Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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. 

 

 

 

PS 76/18 Delingssak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Flerbrukshall 
Hasvik - Gnr 16 Bnr 1 - Finnmarkseiendommen 2018/1138 



Formannskapets behandling av sak 76/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

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  
 
 
Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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 
evt. benyttes til etablering av flerbrukshall ved Hasvik skole. 

 

 

 

PS 77/18 Byggesak - Søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven § 
19-2 fra arealformålet (LNF) for Dønnesfjord Vindpark - Multiconsult Norge 
AS 2018/1183 

Formannskapets behandling av sak 77/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

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.  
 
 
Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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. 



 

 

 

PS 78/18 Lillehavet - Søknad om dispensasjon fra bygge- og delingsforbud i 
Håen massetak - Kystverket 2018/1195 

Formannskapets behandling av sak 78/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

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.  
 
 
Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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. 

 

 

 

PS 79/18 Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann fra Hasvik lufthavn til 
kommunalt ledningsnett - Avinor 2018/1249 

Formannskapets behandling av sak 79/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

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. 
 
Behandling: 

 



Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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. 

 

 

 

PS 80/18 Byggesak - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for oppsett av skredsikringstiltak i Hasvik kommune. 2018/927 

Formannskapets behandling av sak 80/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

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.  
 
 
Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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. 

 

 

 

PS 81/18 Søknad om utvidelse av lokalitet for mellomlagring av levende 
fangetorsk - Nergård Sørøya 2018/1197 



Formannskapets behandling av sak 81/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

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. 
 
Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hasvik formannskap viser til brev fra Kystverket i 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. 

 

 

 

PS 82/18 Søknad om etablering av flytebrygge - Krutthusveien 4, sørvær - 
Gnr 1 Bnr 90 - Valter Jensen, Sørvær 2018/886 

Formannskapets behandling av sak 82/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

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.   
 
Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

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. 

 

 

 

PS 83/18 Til uttalelse - Søknad i forbindelse med tiltak i Breivikbotn 
fiskerihavn - Hasvik kommune - Finnmark fylke 2018/849 

Formannskapets behandling av sak 83/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

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.   
 
Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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 har ingen merknader til tiltaket. 

 

 

 

PS 84/18 Byggsak - Oppføring av fritidsbolig i Børfjord - Gnr. 10 Bnr. 7 - 
Karl Magnus Øfeldt-Hast 2018/703 

Formannskapets behandling av sak 84/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

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.  
 
 
Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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. 

 

 

 

PS 85/18 Byggesak - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Gnr 12, 
Bnr 15 - Sjøhus - Karl J Strandheim 2018/1116 

Formannskapets behandling av sak 85/2018 i møte den 23.08.2018: 

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. 

 

Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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.  

 

 

 

PS 86/18 Delingssak - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Tomt til Hasvik 
Fiskeriservice - Jacobsen Saab Eiendom AS 2018/1318 

Formannskapets behandling av sak 86/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

Innstilling  
Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven § 9 imøtekomme søknad fra 
Finnmarkseiendommen som grunneier av Gnr 16 Bnr 161 med Jacobsen Saab Eiendom AS som 
fester om fradeling av en parsell på ca 436 kvm. Den fradelte parsellen skal etter 3 partsavtale 
pkt 3 mellom Hasvik kommune, Jacobsen Saab eiendom AS og Hasvik Fiskeriservice AS tilfalle 
Hasvik Fiskeriservice AS.  
 
Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hasvik formannskap vil etter Matrikkelloven § 9 imøtekomme søknad fra Finnmarkseiendommen som 
grunneier av Gnr 16 Bnr 161 med Jacobsen Saab Eiendom AS som fester om fradeling av en parsell på ca 
436 kvm. Den fradelte parsellen skal etter 3 partsavtale pkt 3 mellom Hasvik kommune, Jacobsen Saab 
eiendom AS og Hasvik Fiskeriservice AS tilfalle Hasvik Fiskeriservice AS. 

 

 

 

PS 87/18 Delingssak - Festetomt til lagerhall - Sørøya Transport og utleie AS 
2018/1302 

Formannskapets behandling av sak 87/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

Innstilling  
Hasvik formannskap er positiv til Sørøya Transport og Utleie AS v/Tor-Arne Nilsen sine planer 
om ny festetomt og ny adkomstvei fra Korsvikveien og ned ny festetomt i havneområdet jfr kart. 
 



Hasvik kommune som Matrikkelmyndighet vil imøtekomme en eventuell søknad jfr 
Matrikkelloven § 9 fra Finnmarkseiendommen som grunneier av Gnr 16 Bnr 3. Fradeling av 
festetomt fra Gnr 16 Bnr til Sørøya Transport og Utleie AS v/Tor-Arne Nilsen for etablering av 
næringsaktivitet jfr SAK 16/644.   
 
 
Behandling: 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hasvik formannskap er positiv til Sørøya Transport og Utleie AS v/Tor-Arne Nilsen sine planer om ny 
festetomt og ny adkomstvei fra Korsvikveien og ned ny festetomt i havneområdet jfr kart. 

  

Hasvik kommune som Matrikkelmyndighet vil imøtekomme en eventuell søknad jfr Matrikkelloven § 9 
fra Finnmarkseiendommen som grunneier av Gnr 16 Bnr 3. Fradeling av festetomt fra Gnr 16 Bnr 3 til 
Sørøya Transport og Utleie AS v/Tor-Arne Nilsen for etablering av næringsaktivitet jfr SAK 16/644. 

 

 

 

PS 88/18 Gave - Sørvær kirke 50 år 2017/1096 

Formannskapets behandling av sak 88/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

Innstilling  
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Behandling: 

Eva D. Husby fremmet følgende forslag: 

Hasvik formannskap bevilger kr. 10.000,- til Sørvær kirke, som kommunens gave i forbindelse med 50 
års jubileet. 

Beløpet belastes Formannskapets reserve. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hasvik formannskap bevilger kr. 10.000,- til Sørvær kirke, som kommunens gave i forbindelse med 50 
års jubileet. 



Beløpet belastes Formannskapets reserve. 

 

 

 

ORI 8/18 Orienteringssaker - 23. august 2018 2017/962 

Formannskapets behandling av sak 8/2018 i møte den 23.08.2018: 

 

Innstilling  
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Behandling: 

 

Følgende saker ble det orientert om: 

 Arbeidsmøte kollektivtransport 

 Samarbeidsavtale med Sørøyrocken 

 Sørøydagene 2019 

 Bolystuka 

 Møte med fiskeriministeren 

 Oppdatert møtepan 

MØTEKART HASVIK KOMMUNE   

HØST 2018 
  

  
UTVALG 

  
AUGUST 

  
SEPTEMBER 

  
OKTOBER 

  
NOVEMBER 

  
DESEMBER 

KOMMUNESTYRET   
  

4 
 BOLYST 
næring 

25 
  

  18 
Budsjett 

2019 
FORMANNSKAPET 
  

23 21 18 29 11 
  

ADMUTVALGET     18     
LEVEKÅRSUTVALGET           
UNGDOMSRÅDET           
ELDRERÅDET           
FUNKSJONSH.RÅD           
REGIONRÅDET           

  
  

Det tas forbehold om endringer i den oppsatte planen.  
 



Vedtak: 

 

 

 


