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MØTEPROTOKOLL  
 

Formannskap 
 
Dato: 11.05.2017 kl. 9:00 – 13:30 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 14/00582 
  
Tilstede:  Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen og Hugo Salomonsen 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Einar Johan Dons (for Hugo Olsen) og Heidi Tøllefsen (for Jim 
Kristiansen). 

  
Forfall:  Hugo Olsen og Jim Kristiansen 
  
Andre: Roald Pedersen (fung. rådmann) 
  
Protokollfører: Siv Korneliussen 
  
 
Åpning ved ordfører 

1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent. 
 

2. Godkjenning av saksliste 
Saksliste ble godkjent 

 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

28/17 17/00094-6 
Søknad om parkeringstillatelse for forflyttningshemmede 
- Klage på vedtak - Emil Johan Paulsen - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1 

3 

29/17 17/00016-9 
Saksfremlegg til behandling i formannskapet: 
Kulturprisen 2016 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 
26, 2. ledd 

3 

30/17 17/00168-2 
Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - 
Forskriften § 6 - Transport av ved og utstyr til lavvo ved 
Krokvatnet - Ibestad jeger- og fiskeforening 

4 

31/17 
17/00140-
10 

Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 6 - Jakt 
på rev - Tommy Erik Aas 

8 
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32/17 17/00203-2 
Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 6 - 
Transport av bagasje og utstyr til leid hytte - Mathis 
Nicolaysen 

10 

33/17 17/00198-3 Søknad om fradeling av tomt - gbnr 94/37 13 

34/17 17/00143-3 
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- gnr 94 bnr 
sameie 

15 

35/17 
15/00171-
24 

Klage på vedtak om bygninger, gbnr 92/8 - Knut Bjørnar 
Knutsen 

16 

36/17 
15/00366-
84 

Bygda båtforening - Søknad om omdisponering tidligere 
tildelte midler. 

17 

37/17 
15/00366-
81 

Forslag til fordeling næringsfond mai 2017 18 

38/17 
14/00141-
20 

Salg av kommunal kai Hamnvik 20 

39/17 17/00046-8 
Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - 
formannskapsmøte 11.05.2017 

21 

40/17 
12/00432-
20 

REHABILITERING KOMMUNALE VEIER 2017 - 
PRIORITERING 

23 

    

 
 
Hamnvik, 11.05.2017 
 
 
 
Dag Sigurd Brustind 
Ordfører      Godkjent: 
 
 
       ______________________________ 
       Marthe Stensen 
 
 
       _____________________________ 
       Hugo Salomonsen 
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Saker til behandling 

28/17 Søknad om parkeringstillatelse for forflyttningshemmede - 
Klage på vedtak - Emil Johan Paulsen 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 28/17 

 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 
Møtebehandling 
Møtebehandlingen er unntatt offentlighet, jfr. offl. § 13, jfr. fvl § 13 (1) nr. 1 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak om parkeringstillatelse for 
forflytningshemmede §3 punkt a) opprettholdes. 
 

2. Dette vedtaket er i følge forvaltningsloven et enkeltvedtak og kan derfor 
påklages til Vegdirektoratet innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket, jfr. 
Forvaltningsloven § 28, 1. ledd. En eventuell klage må sendes Ibestad 
kommune, Koppervika 7, 9450 Hamnvik. 
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29/17 Saksfremlegg til behandling i formannskapet: Kulturprisen 
2016 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 26, 2. ledd. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 29/17 

 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
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30/17 Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag - Forskriften § 6 
- Transport av ved og utstyr til lavvo ved Krokvatnet - Ibestad jeger- 
og fiskeforening 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 30/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet vedtar følgende: 
 

1. Ibestad jeger og fiskeforening (IJFF) gis dispensasjon etter forskrift om bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr. 356 § 6 til 
transport av ved og utstyr til lavvo ved Krokvatnet, gbnr. 95/4. Dispensasjonen 
gjelder kjøring på frosset og snødekt mark etter opptegnet kjøretrasee (jfr. 
vedlegg 3). Motorferdselen i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og 
hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker. 
Tillatelsen gjelder for inntil 6 tur/retur pr år (vinterhalvår). Det skal føres 
kjøredagbok for all kjøring og skuteren skal være påmontert slede. 

 
Begrunnelse: Søknaden er behandlet etter lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag av 10.06.1977 nr. 82, forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr. 356, samt lov om forvaltning av 
naturens mangfold av 19.06.2009 nr. 100. Ibestad jeger og fisk har redegjort 
et særlig behov. Det foreligger ikke alternative transportmuligheter og 
kjøringen dreier seg ikke om turkjøring. Idet kjøringen er begrenset vil det ikke 
oppstå særlige skader eller ulemper for natur og miljø. Når det gjelder krav om 
føring av kjøredagbok vil dette gjøre det mulig å føre kontroll med vårt vedtak 
for blant annet politi og oppsynsmyndigheten. Kommunen vil utarbeide en slik 
til bruk for dette formål.  
 

2. Det må innhentes tillatelse fra grunneiere dersom kjøringen skal skje på 
annen eiendom enn gbnr. 95/4. 

 
Begrunnelse: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 10 sier følgende: 
«Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter 
gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom». 
 

3. Dispensasjonen gjelder frem til 01.05.2020. 
 

Begrunnelse: Dispensasjoner av denne typen gis i praksis bare for en 
valgperiode av gangen.  

 
 
Møtebehandling 
Omforent v/Dag Sigurd Brustind ble det fremmet forslag om endring i pkt. 1:  
 

Fjerne setningene:  
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Tillatelsen gjelder for inntil 6 tur/retur pr år (vinterhalvår). Det skal føres 
kjøredagbok for all kjøring og skuteren skal være påmontert slede. 

 
Når det gjelder krav om føring av kjøredagbok vil dette gjøre det mulig å føre 
kontroll med vårt vedtak for blant annet politi og oppsynsmyndigheten. 
Kommunen vil utarbeide en slik til bruk for dette formål.  
 
Begrunnelse:  
Hensikt og formål med kjøringen er i seg selv begrensende på antall turer. Det 
er kun tillatt å transportere ved og utstyr til en spesifikk lavo ved Krokvannet, 
gbnr. 95/4, og dette kan lett kontrolleres av politiet. 
 
Loven krever ikke at det skal spesifiseres et antall turer eller føres 
kjøredagbok. Kontroll kan gjennomføres opp mot formålet og vil være lett å 
gjennomføre dersom politiet tildeles nok resurser og kontrollvirksomheten gis 
nødvendig prioritet. Et spesifikt antall turer med føring av kjøredagbok vil ikke 
være hensiktsmessig og bidra til at formålet i loven oppfylles. 

 
Votering 
Rådmannens forslag med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Ibestad jeger og fiskeforening (IJFF) gis dispensasjon etter forskrift om bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr. 356 § 6 til 
transport av ved og utstyr til lavvo ved Krokvatnet, gbnr. 95/4. Dispensasjonen 
gjelder kjøring på frosset og snødekt mark etter opptegnet kjøretrasee (jfr. 
vedlegg 3). Motorferdselen i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og 
hensynsfullt for å unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker.  
 
Begrunnelse: Søknaden er behandlet etter lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag av 10.06.1977 nr. 82, forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr. 356, samt lov om forvaltning av 
naturens mangfold av 19.06.2009 nr. 100. Ibestad jeger og fisk har redegjort 
et særlig behov. Det foreligger ikke alternative transportmuligheter og 
kjøringen dreier seg ikke om turkjøring. Idet kjøringen er begrenset vil det ikke 
oppstå særlige skader eller ulemper for natur og miljø.  
 
Hensikt og formål med kjøringen er i seg selv begrensende på antall turer. Det 
er kun tillatt å transportere ved og utstyr til en spesifikk lavo ved Krokvannet, 
gbnr. 95/4, og dette kan lett kontrolleres av politiet. 
 
Loven krever ikke at det skal spesifiseres et antall turer eller føres 
kjøredagbok. Kontroll kan gjennomføres opp mot formålet og vil være lett å 
gjennomføre dersom politiet tildeles nok resurser og kontrollvirksomheten gis 
nødvendig prioritet. Et spesifikt antall turer med føring av kjøredagbok vil ikke 
være hensiktsmessig og bidra til at formålet i loven oppfylles. 
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2. Det må innhentes tillatelse fra grunneiere dersom kjøringen skal skje på 
annen eiendom enn gbnr. 95/4. 

 
Begrunnelse: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 10 sier følgende: 
«Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter 
gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom». 
 

3. Dispensasjonen gjelder frem til 01.05.2020. 
 

Begrunnelse: Dispensasjoner av denne typen gis i praksis bare for en 
valgperiode av gangen.  

 
 
[Lagre]  
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31/17 Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 6 - Jakt på rev 
- Tommy Erik Aas 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 31/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet vedtar følgende: 
 

1. Tommy Erik Aas gis avslag på søknad om dispensasjon etter forskrift om bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr. 356 § 6 
motorferdsel i forbindelse med sporing og jakt på rødrev på Rolla.  

 
Begrunnelse:  
a) Søknaden er behandlet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 
10.06.1977 nr. 82, forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15.05.1988 nr. 356, samt lov om forvaltning av naturens 
mangfold av 19.06.2009 nr. 100, samt forskrift om felling av viltarter som gjør 
skade eller som vesentlig reduserer endrer viltarters reproduksjon. 
b) Det er forbudt å foreta sporing og jakt med motorisert kjøretøy, jfr. Viltloven 
§ 21. 

 

2. Dette vedtaket er i følge forvaltningsloven et enkeltvedtak og kan derfor 
påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket, jfr. 
Forvaltningsloven § 28, 1. ledd. En eventuell klage må sendes Ibestad 
kommune, Koppervika 7, 9450 Hamnvik. 

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Tommy Erik Aas gis avslag på søknad om dispensasjon etter forskrift om bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr. 356 § 6 
motorferdsel i forbindelse med sporing og jakt på rødrev på Rolla.  

 
Begrunnelse:  
a) Søknaden er behandlet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 
10.06.1977 nr. 82, forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15.05.1988 nr. 356, samt lov om forvaltning av naturens 
mangfold av 19.06.2009 nr. 100, samt forskrift om felling av viltarter som gjør 
skade eller som vesentlig reduserer endrer viltarters reproduksjon. 
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b) Det er forbudt å foreta sporing og jakt med motorisert kjøretøy, jfr. Viltloven 
§ 21. 

 

2. Dette vedtaket er i følge forvaltningsloven et enkeltvedtak og kan derfor 
påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket, jfr. 
Forvaltningsloven § 28, 1. ledd. En eventuell klage må sendes Ibestad 
kommune, Koppervika 7, 9450 Hamnvik. 

 
 
[Lagre]  
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32/17 Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 6 - Transport 
av bagasje og utstyr til leid hytte - Mathis Nicolaysen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 32/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet vedtar følgende: 
 

1. Mathis Nicolaysen gis dispensasjon etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr. 356 § 6 til transport av 
bagasje og utstyr til leid hytte på gbnr. 97/23 (eiendommen tilhører Cato 
Johnsen og hytten eies av Geir Rollmoen Pedersen). Dispensasjonen gjelder 
kjøring på frosset og snødekt mark etter opptegnet kjøretrasee (jfr. vedlegg 1). 
Motorferdselen i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 
unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker. Tillatelsen gjelder for 
inntil 10 tur/retur pr år (vinterhalvår). Det skal føres kjøredagbok for all kjøring 
og skuteren skal være påmontert slede. 

 
Begrunnelse: Søknaden er behandlet etter lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag av 10.06.1977 nr. 82, forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr. 356, samt lov om forvaltning av 
naturens mangfold av 19.06.2009 nr. 100. Mathis Nicolaysen har redegjort et 
særlig behov. Det foreligger ikke alternative transportmuligheter og kjøringen 
dreier seg ikke om turkjøring. Idet kjøringen er begrenset vil det ikke oppstå 
særlige skader eller ulemper for natur og miljø. Når det gjelder krav om føring 
av kjøredagbok vil dette gjøre det mulig å føre kontroll med vårt vedtak for 
blant annet politi og oppsynsmyndigheten. Kommunen vil utarbeide en slik til 
bruk for dette formål. 
 

2. Det må innhentes tillatelse fra grunneiere dersom kjøringen skal skje på 
annen eiendom enn gbnr. 97/23. 

 
Begrunnelse: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 10 sier følgende: 
«Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter 
gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom». 
 

3. Dispensasjonen gjelder frem til 01.05.2020. Dette er under forutsetning om at 
leieavtalen ikke sies opp på et tidligere tidspunkt – Dispensasjonen er gyldig 
bare så lenge leieavtalen løper/gjelder. 

 
Begrunnelse: Dispensasjoner av denne typen gis i praksis bare for en 
valgperiode av gangen.  

 
4. Denne dispensasjonen er under forutsetning om at dispensasjonen som er gitt 

22.02.2016 til utleier Geir Pedersen Rollmoen, etter forskriften § 5c blir 
tilbakekalt/tilbakekalles.  
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Begrunnelse: Kommunens praksis er at det bare gis en dispensasjon pr hytte 
til transport av bagasje og utstyr. 
 

5. Dette vedtaket er i følge forvaltningsloven et enkeltvedtak og kan derfor 
påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket, jfr. 
Forvaltningsloven § 28, 1. ledd. En eventuell klage må sendes Ibestad 
kommune, Koppervika 7, 9450 Hamnvik. 

 
 
Møtebehandling 
Omforent v/Dag Sigurd Brustind ble det fremmet forslag om endring i pkt. 1:  
 

Fjerne setningene:  
Tillatelsen gjelder for inntil 6 tur/retur pr år (vinterhalvår). Det skal føres 
kjøredagbok for all kjøring.. 

 
Når det gjelder krav om føring av kjøredagbok vil dette gjøre det mulig å føre 
kontroll med vårt vedtak for blant annet politi og oppsynsmyndigheten. 
Kommunen vil utarbeide en slik til bruk for dette formål.  
 
Begrunnelse:  
Hensikt og formål med kjøringen er i seg selv begrensende på antall turer. Det 
er kun tillatt å transportere bagasje og utstyr til en spesifikk leid hytte på gbnr. 
97/23, og dette kan lett kontrolleres av politiet. 
 
Loven krever ikke at det skal spesifiseres et antall turer eller føres 
kjøredagbok. Kontroll kan gjennomføres opp mot formålet og vil være lett å 
gjennomføre dersom politiet tildeles nok resurser og kontrollvirksomheten gis 
nødvendig prioritet. Et spesifikt antall turer med føring av kjøredagbok vil ikke 
være hensiktsmessig og bidra til at formålet i loven oppfylles. 

 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Mathis Nicolaysen gis dispensasjon etter forskrift om bruk av motorkjøretøyer i 
utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr. 356 § 6 til transport av 
bagasje og utstyr til leid hytte på gbnr. 97/23 (eiendommen tilhører Cato 
Johnsen og hytten eies av Geir Rollmoen Pedersen). Dispensasjonen gjelder 
kjøring på frosset og snødekt mark etter opptegnet kjøretrasee (jfr. vedlegg 1). 
Motorferdselen i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 
unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker.  
 
Begrunnelse: Søknaden er behandlet etter lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag av 10.06.1977 nr. 82, forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark 
og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr. 356, samt lov om forvaltning av 
naturens mangfold av 19.06.2009 nr. 100. Mathis Nicolaysen har redegjort et 
særlig behov. Det foreligger ikke alternative transportmuligheter og kjøringen 
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dreier seg ikke om turkjøring. Idet kjøringen er begrenset vil det ikke oppstå 
særlige skader eller ulemper for natur og miljø. Når det gjelder krav om føring 
av kjøredagbok vil dette gjøre det mulig å føre kontroll med vårt vedtak for 
blant annet politi og oppsynsmyndigheten. Kommunen vil utarbeide en slik til 
bruk for dette formål. 
 
Hensikt og formål med kjøringen er i seg selv begrensende på antall turer. Det 
er kun tillatt å transportere bagasje og utstyr til en spesifikk leid hytte på gbnr. 
97/23, og dette kan lett kontrolleres av politiet. 
 
Loven krever ikke at det skal spesifiseres et antall turer eller føres 
kjøredagbok. Kontroll kan gjennomføres opp mot formålet og vil være lett å 
gjennomføre dersom politiet tildeles nok resurser og kontrollvirksomheten gis 
nødvendig prioritet. Et spesifikt antall turer med føring av kjøredagbok vil ikke 
være hensiktsmessig og bidra til at formålet i loven oppfylles. 
 

2. Det må innhentes tillatelse fra grunneiere dersom kjøringen skal skje på 
annen eiendom enn gbnr. 97/23. 

 
Begrunnelse: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 10 sier følgende: 
«Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter 
gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom». 
 

3. Dispensasjonen gjelder frem til 01.05.2020. Dette er under forutsetning om at 
leieavtalen ikke sies opp på et tidligere tidspunkt – Dispensasjonen er gyldig 
bare så lenge leieavtalen løper/gjelder. 

 
Begrunnelse: Dispensasjoner av denne typen gis i praksis bare for en 
valgperiode av gangen.  

 
4. Denne dispensasjonen er under forutsetning om at dispensasjonen som er gitt 

22.02.2016 til utleier Geir Pedersen Rollmoen, etter forskriften § 5c blir 
tilbakekalt/tilbakekalles.  

 
Begrunnelse: Kommunens praksis er at det bare gis en dispensasjon pr hytte 
til transport av bagasje og utstyr. 
 

5. Dette vedtaket er i følge forvaltningsloven et enkeltvedtak og kan derfor 
påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket, jfr. 
Forvaltningsloven § 28, 1. ledd. En eventuell klage må sendes Ibestad 
kommune, Koppervika 7, 9450 Hamnvik. 

 
[Lagre]  
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33/17 Søknad om fradeling av tomt - gnr 94/37 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 33/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven § 
12 å innvilge fradeling inntil 3 daa rundt våningshus, som skissert på vedlagte 
kart, fra gnr. 94/37.  
 

2. Grensepunktene på hustomta godkjennes av oppmåler/matrikkefører og 
eiendommen tinglyses med gnr. 94/101. 
 

3. Formannskapet setter som vilkår at søkers landbruks-eiendommer 
sammenslåes til en landbrukseiendom i landbruksregisteret. Våningshus på 
gnr. 88/29 blir den sammenslåtte landbruks-eiendommens driftssenter.  
 

4. Den nye fradelte tomta, med gnr. 94/101, klassifisering i landbruksregisteret 
beholdes uendret.  
 

5. Søker må akseptere de ulemper eventuell landbruksdrift i området måtte 
medføre 
 

6. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Plan- og 
bygningsloven (PBL) 

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven § 
12 å innvilge fradeling inntil 3 daa rundt våningshus, som skissert på vedlagte 
kart, fra gnr. 94/37.  
 

2. Grensepunktene på hustomta godkjennes av oppmåler/matrikkefører og 
eiendommen tinglyses med gnr. 94/101. 
 

3. Formannskapet setter som vilkår at søkers landbruks-eiendommer 
sammenslåes til en landbrukseiendom i landbruksregisteret. Våningshus på 
gnr. 88/29 blir den sammenslåtte landbruks-eiendommens driftssenter.  
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4. Den nye fradelte tomta, med gnr. 94/101, klassifisering i landbruksregisteret 
beholdes uendret.  
 

5. Søker må akseptere de ulemper eventuell landbruksdrift i området måtte 
medføre 
 

6. For at vedtaket skal være gyldig må delingen også godkjennes etter Plan- og 
bygningsloven (PBL) 

 
 
[Lagre]  
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34/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett- gnr 94 bnr 
sameie 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 34/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Formannskapet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å 

dispensere fra § 1-8 for oppføring av naust i strandsonen i hht. søknad datert 
14.03.2017 på eiendom gnr 94 bnr sameie.  

2. Tiltaket skal ikke være til hinder for den frie ferdsel i strandsonen.  
3. Formannskapet tar forbehold om at søker har fått tillatelse fra de øvrige eierne 

i sameie. Dette er et privatrettslig anliggende.  
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Formannskapet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 å 
dispensere fra § 1-8 for oppføring av naust i strandsonen i hht. søknad datert 
14.03.2017 på eiendom gnr 94 bnr sameie.  

2. Tiltaket skal ikke være til hinder for den frie ferdsel i strandsonen.  
3. Formannskapet tar forbehold om at søker har fått tillatelse fra de øvrige eierne 

i sameie. Dette er et privatrettslig anliggende.  
 
 
[Lagre]  
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35/17 Klage på vedtak om bygninger, gbnr 92/8 - Knut Bjørnar 
Knutsen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 35/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Formannskapet opprettholder vedtak av 23.03.2017. 

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Formannskapet opprettholder vedtak av 23.03.2017. 
 
 
[Lagre]  
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36/17 Bygda båtforening - Søknad om omdisponering tidligere 
tildelte midler. 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 36/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet vedtar å tillate omdisponering av tidligere tilsagn på 150 000,- 
(2015), til Bygda båtforening for å benytte dette til reparasjon etter stormskader. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

Formannskapet vedtar å tillate omdisponering av tidligere tilsagn på 150 000,- 
(2015), til Bygda båtforening for å benytte dette til reparasjon etter 
stormskader. 

 
 
[Lagre]  
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37/17 Forslag til fordeling næringsfond mai 2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 37/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Formannskapet vedtar å tildele følgende tilskudd: 

 
 
Tittel på 
prosjektet 

Saksnr. 
Søker 

Totale 
kostn 

Søknads 
beløp 

Anbefalt 
Budsj. 
Omr. 

Soltun 
kirkegårdsservice 

17/00106-1 
Njål Soltun 611 000,- 200 000,- 0,- KNF 

Småskala 
treindustri 

17/00106-2 Tore 
Johansen 

22 000,- 12 000,- 0.- KNF 

Reparasjon etter 
stormskade 

17/00106-3 Bygda 
båtforening 

1 882 216,- 300 000,- 0,- KNF 

Nybygg Nor-Dan 
35 fiskebåt 

17/00106-4 Arctic Project 

Consulting AS 
3 900 000,- 400 000,- 200 000,- KNF 

TDA 2017 
17/00106-5 Andørja 

sportsklubb 
600 000,- 120 000,- 50 000,- KNF 

Bygging garasje 
17/00106-6 Igeland 

turbuss 
212 000,-(?) 140 000,- 0,- KNF 

Ombygging MS 
Kyst 

17/00106-7 
MS Kyst 3 850 000,- 350 000,- 200 000,- KNF 

 SUM 450 000,-  

 
2. Tilskuddene må brukes innen 1 år fra tilsagnsdato. Tilskudd som ikke er 

disponert innen 1 år faller automatisk bort.  
3. Tilskuddet vil ikke bli utbetalt før det foreligger bekreftelse på at investeringen 

som gir tilskudd er gjennomført.  

4. Skatteattest uten restanser skal forelegges før utbetaling.  

5. Totalt offentlig tilskudd sjekkes ut før utbetaling.  

 
 
Møtebehandling 
Det ble gitt mulighet til å presentere søknadsformålet/prosjektet. 
 
Omforent  v/Dag Sigurd Brustind fremmet forslag om følgende endringer i tildelingen 
til: 
 
 Ombygging MS Kyst  kr 300 000 
 Reparasjon etter stormskade kr 150 000 
 
Votering 
Det ble votert over rådmannens forslag med tillegg av omforent forslag: Enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Formannskapet vedtar å tildele følgende tilskudd: 



 19  

 
 
Tittel på 
prosjektet 

Saksnr. 

Søker 
Totale 
kostn 

Søknads 
beløp 

Tildelt 
Budsj. 
Omr. 

Soltun 
kirkegårdsservice 

17/00106-1 
Njål Soltun 611 000,- 200 000,- 0,- KNF 

Småskala 
treindustri 

17/00106-2 Tore 
Johansen 

22 000,- 12 000,- 0.- KNF 

Reparasjon etter 
stormskade 

17/00106-3 Bygda 
båtforening 

1 882 216,- 300 000,- 150 000,- KNF 

Nybygg Nor-Dan 
35 fiskebåt 

17/00106-4 Arctic Project 

Consulting AS 
3 900 000,- 400 000,- 200 000,- KNF 

TDA 2017 
17/00106-5 Andørja 

sportsklubb 
600 000,- 120 000,- 50 000,- KNF 

Bygging garasje 
17/00106-6 Igeland 

turbuss 
212 000,-(?) 140 000,- 0,- KNF 

Ombygging MS 
Kyst 

17/00106-7 
MS Kyst 3 850 000,- 350 000,- 300 000,- KNF 

 SUM 700 000,-  

 
2. Tilskuddene må brukes innen 1 år fra tilsagnsdato. Tilskudd som ikke er disponert 

innen 1 år faller automatisk bort.  

3. Tilskuddet vil ikke bli utbetalt før det foreligger bekreftelse på at investeringen 
som gir tilskudd er gjennomført.  

4. Skatteattest uten restanser skal forelegges før utbetaling.  

5. Totalt offentlig tilskudd sjekkes ut før utbetaling.  

 
 
[Lagre]  
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38/17 Salg av kommunal kai Hamnvik 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 38/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kommunestyret vedtar å selge Hamnvik fergeleie til Regina Fisk AS, for kr. 19.500,- 
+ omkostninger til oppmåling, tinglysning og utstedelse av skjøte. 
 
 
Møtebehandling 
Omforent v/Dag Sigurd Brustind fremmet forslag om følgende tilleggspunkt: 
 

Det tillegges forkjøpsrett for Ibestad kommune. 
 
Votering 
Det ble votert over rådmannens forslag med tillegg av omforent forslag: Enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar å selge Hamnvik fergeleie til Regina Fisk AS, for kr. 
19.500,- + omkostninger til oppmåling, tinglysning og utstedelse av skjøte.  
 

2. Det tillegges forkjøpsrett for Ibestad kommune. 
 
 
[Lagre]  
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39/17 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - 
formannskapsmøte 11.05.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 39/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Styringssaker: 

1 TI på Topp 
 

Drøftingssaker: 
 
 

Orienteringssaker: 
 
 

Diverse: 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak 

Styringssaker: 
1. Topp Ti 

Se vedlegg 1 mht milepæler, utfordringer og anbefalinger. 
 
 

Drøftingssaker: 
 
 

Orienteringssaker: 
1. Rev skutt på Rolla og vedtak gjort i formannskapet i sak 22/17 

Ordfører orienterte. 
 
 

Diverse: 
1. Spørsmål fra formannskapet 

a) Marthe Stensen – oppfølging av flyktningfamilie 
 
Leder PNU Trond Hansen svarte. 
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b) Hugo Salomonsen – kosting/feiing av veier 
 

Leder PNU Trond Hanssen svarte. 
 

 
 
[Lagre]  
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40/17 REHABILITERING KOMMUNALE VEIER 2017 - PRIORITERING 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 11.05.2017 40/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet vedtar rehabilitering av følgende veier med følgende prioritering: 

  
1. Bru Øvre-Vik: Rekkverk monteres etter regelverket. Stipulert sum ca. 

100.000,- 

2. Sandnes bru Straumen: Rekkverk utbedres, se inspeksjonsnotat 2016. 
Stipulert sum ca. 45.000,- eks. mva. 

3. Storelva bru Straumen: Rekkverk utbedres, se inspeksjonsnotat 2016. 
Stipulert sum ca. 45.000,- eks. mva. 

4. Straumbotnveien: Høvling samt asfaltering av ca. 1000 meter vei. Stipulert 
sum kr. 930 000,- eks. mva.  
 

Totalsum rehabilitering 2017: kr. 1 120 000,-.  

 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmigvedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

Formannskapet vedtar rehabilitering av følgende veier med følgende 
prioritering: 

  
1. Bru Øvre-Vik: Rekkverk monteres etter regelverket. Stipulert sum ca. 

100.000,- 

2. Sandnes bru Straumen: Rekkverk utbedres, se inspeksjonsnotat 2016. 
Stipulert sum ca. 45.000,- eks. mva. 

3. Storelva bru Straumen: Rekkverk utbedres, se inspeksjonsnotat 2016. 
Stipulert sum ca. 45.000,- eks. mva. 

4. Straumbotnveien: Høvling samt asfaltering av ca. 1000 meter vei. Stipulert 
sum kr. 930 000,- eks. mva.  

 
Totalsum rehabilitering 2017: kr. 1 120 000,-.  

 
 
[Lagre]  
 
 


