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MØTEPROTOKOLL  
 

Formannskapet 
 
Dato: 20.06.2017 kl. 10:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 17/00048 
  
Tilstede:  Rolf Laupstad Beate Olsen, Frank-Tore Nygård, Willy 

Andreassen  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Trygve Daldorff  

  
Forfall:  Janne Andreassen 
  
Andre: Per Øivind Sundell, Siv Efraimsen 
  
Referatsaker: 
 

Kort informasjonsskriv om innføring av eiendomsskatt i Berlevåg 
kommune 
Inngår avtale med Nils Asgeir Samuelsen som prosjektleder for 
ny svammehall i Berlevåg 
Engasjerer Nils Asgeir Samuelsen til gjennomgang av Berlevåg 
skole 
Kongsfjord skole og Torget 4 er lagt ut for salg 
Kr 20 000,- av «eldremilliarden» brukes til planering rundt 
grillhytta ved helsesenteret – sak til kommunestyret i september. 
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Saker til behandling 

37/17 Søknad om dispensasjon - Lillian Hansen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 20.06.2017 37/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Med hjemmel i nasjonal forskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelsen gis i medhold 
av kommunestyresak 37/91 til Lillian S.Hansen. 
 
Vilkår: 
Kjøringen skal skje etter følgende trasè: 
Fra Stormyra til Gulgo. Kjøringen skal følge traktorvei over Reingjerdet, Julianslåttet 
og forbi Langvannet. 
Kjøringen skal følge de gamle sporene og tillatelsen skal fortrinnsvis benyttes når 
værforholdene gjør det vanskelig å benytte båt. 
 
Tidsrom: 
Dispensasjonen gjelder for 5 år. 
 
Antall turer: 
Det gis tillatelse til inntil 10 turer i året. Dispensasjonsseddelen skal påføres dato 
med penn eller annet som ikke kan viskes bort før kjøringen tar til og skal 
medbringes under kjøringen. 
 
Dispensasjonen trer i kraft 1. juli hvert år 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Med hjemmel i nasjonal forskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelsen gis i medhold 
av kommunestyresak 37/91 til Lillian S. Hansen. 
 
Vilkår: 
Kjøringen skal skje etter følgende trasè: 
Fra Stormyra til Gulgo. Kjøringen skal følge traktorvei over Reingjerdet, Julianslåttet 
og forbi Langvannet. 
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Kjøringen skal følge de gamle sporene og tillatelsen skal fortrinnsvis benyttes når 
værforholdene gjør det vanskelig å benytte båt. 
 
Tidsrom: 
Dispensasjonen gjelder for 5 år. 
 
Antall turer: 
Det gis tillatelse til inntil 10 turer i året. Dispensasjonsseddelen skal påføres dato 
med penn eller annet som ikke kan viskes bort før kjøringen tar til og skal 
medbringes under kjøringen. 
 
Dispensasjonen trer i kraft 1. juli hvert år 
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38/17 Søknad om dispensasjon for bruk av minigraver til utbedring 
av sti til gnr.5.bnr.1 fnr73/116 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 20.06.2017 38/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Terje Hansen gis dispensasjon for kjøring med minigraver for utbedring av 
eksisterende gangsti mellom hyttene gnr. 5, bnr. 1, fnr. 73 og gnr. 5, bnr. 1, fnr 116.  
Inngrepet skal utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. 
Formannskapet kan pålegge reparasjon av uheldige tiltak og inngrep. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Terje Hansen gis dispensasjon for kjøring med minigraver for utbedring av 
eksisterende gangsti mellom hyttene gnr. 5, bnr. 1, fnr. 73 og gnr. 5, bnr. 1, fnr 116.  
Inngrepet skal utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. 
Formannskapet kan pålegge reparasjon av uheldige tiltak og inngrep. 
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39/17 TV-aksjonen - 2017 - opprettelse av kommunekomite 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 20.06.2017 39/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Berlevåg formannskap opprettes som komite for årets TV-aksjon. Administrasjon v/ 
Servicekontoret administrerer det nødvendige arbeidet i forbindelse med TV-
aksjonen. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Berlevåg formannskap opprettes som komite for årets TV-aksjon. Administrasjon v/ 
Servicekontoret administrerer det nødvendige arbeidet i forbindelse med TV-
aksjonen. 
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40/17 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERING BERLEVÅG 
SENTRUM, HAVN OG REVNES 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 20.06.2017 40/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, vedtas forslag til mindre endring av 
områderegulering for Berlevåg sentrum, havn og Revnes i henhold til plankart datert 
31.05.2017. 
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, vedtas forslag til mindre endring av 
områderegulering for Berlevåg sentrum, havn og Revnes i henhold til plankart datert 
31.05.2017. 
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41/17 Kultur-/ildsjelpris 2017 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 20.06.2017 41/17 

 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet 
 

42/17 Søknad om dispensasjon - Norsk folkehjelp avd. Berlevåg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 20.06.2017 42/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Med hjemmel i nasjonal forskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelsen gis i medhold 
av kommunestyresak 37/91 til Norsk Folkehjelp avd. Berlevåg. 
 

Vilkår: 
Det gis dispensasjon for følgende løyper/traseer: 
 
Berlevåg – Gulgo fra nye kirkegården (løype 1) og fra Stormyra – Gulgo 
(sommerløype) 
Rørbrua - Eidelva 
Molvik- Raggosletta (løype 4) 
Gulgo – S. Johansendalen (løype 5) 
Kongsfjord – Vesterelva (løype 7) 
Vesterelva – Lomtoppen – Gammen (løype 8) 
Kongsfjorddalen – Bottendalen – Storekløftvann (løype 5) 
Kongsfjorddalen – Nedre Kirhaugvann – Gammen. Først langs løype 7 fra kafeen til 
Firkantvann. Derifra på venstre siden av Lillekløftvann for å komme inn på løype 6 til 
Kirkhaugvannan. Derifra etter løypa som møter løype 5 til Gammen.  
Løype 7 fra Gednje til krysset løype 7 /10 ved Ordohøyda (Båtsfjordløypa). 
 

Kjøringen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe i naturer 
og så langt det er mulig følge gamle spor. 
 
Tidsrom: 
Dispensasjonen gis fra 1. juli 2017 og framt il det er snø på bakken. 
 
Antall turer: 
Det gis tillatelse til inntil 20 turer for 5 ATV som Norsk Folkehjelp disponerer. 
Dispensasjonsseddelen skal påføres dato med penn eller annet som ikke kan viskes 
bort før kjøringen tar til og skal medbringes under kjøringen. 
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Med hjemmel i nasjonal forskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelsen gis i medhold 
av kommunestyresak 37/91 til Norsk Folkehjelp avd. Berlevåg. 
 

Vilkår: 
Det gis dispensasjon for følgende løyper/traseer: 
 
Berlevåg – Gulgo fra nye kirkegården (løype 1) og fra Stormyra – Gulgo 
(sommerløype) 
Rørbrua - Eidelva 
Molvik- Raggosletta (løype 4) 
Gulgo – S. Johansendalen (løype 5) 
Kongsfjord – Vesterelva (løype 7) 
Vesterelva – Lomtoppen – Gammen (løype 8) 
Kongsfjorddalen – Bottendalen – Storekløftvann (løype 5) 
Kongsfjorddalen – Nedre Kirhaugvann – Gammen. Først langs løype 7 fra kafeen til 
Firkantvann. Derifra på venstre siden av Lillekløftvann for å komme inn på løype 6 til 
Kirkhaugvannan. Derifra etter løypa som møter løype 5 til Gammen.  
Løype 7 fra Gednje til krysset løype 7 /10 ved Ordohøyda (Båtsfjordløypa). 
 

Kjøringen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe i naturer 
og så langt det er mulig følge gamle spor. 
 
Tidsrom: 
Dispensasjonen gis fra 1. juli 2017 og framt il det er snø på bakken. 
 
Antall turer: 
Det gis tillatelse til inntil 20 turer for 5 ATV som Norsk Folkehjelp disponerer. 
Dispensasjonsseddelen skal påføres dato med penn eller annet som ikke kan viskes 
bort før kjøringen tar til og skal medbringes under kjøringen. 
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43/17 Søknad om dispensasjon for kjøring på barmark - Johanne 
Johnsen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 20.06.2017 43/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Med hjemmel i nasjonal forskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelsen gis i medhold 
av kommunestyresak 37/91 til Johanne Johnsen. 
 
Vilkår: 
Kjøringen skal skje etter følgende trasè: 
Fra Stormyra til Gulgo. Kjøringen skal følge traktorvei over Reingjerdet, Julianslåttet 
og forbi Langvannet. 
Kjøringen skal følge de gamle sporene og tillatelsen skal fortrinnsvis benyttes når 
værforholdene gjør det vanskelig å benytte båt. 
 
Tidsrom: 
Dispensasjonen gjelder for 5 år. 
 
Antall turer: 
Det gis tillatelse til inntil 10 turer i året. Dispensasjonsseddelen skal påføres dato 
med penn eller annet som ikke kan viskes bort før kjøringen tar til og skal 
medbringes under kjøringen. 
 
Dispensasjonen trer i kraft 1. juli hvert år 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Med hjemmel i nasjonal forskrift til lov om motorferdsel i utmark §§ 6 og 7, gir 
Berlevåg kommune herved tillatelse til kjøring på barmark. Tillatelsen gis i medhold 
av kommunestyresak 37/91 til Johanne Johnsen. 
 
Vilkår: 
Kjøringen skal skje etter følgende trasè: 
Fra Stormyra til Gulgo. Kjøringen skal følge traktorvei over Reingjerdet, Julianslåttet 
og forbi Langvannet. 
Kjøringen skal følge de gamle sporene og tillatelsen skal fortrinnsvis benyttes når 
værforholdene gjør det vanskelig å benytte båt. 
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Tidsrom: 
Dispensasjonen gjelder for 5 år. 
 
Antall turer: 
Det gis tillatelse til inntil 10 turer i året. Dispensasjonsseddelen skal påføres dato 
med penn eller annet som ikke kan viskes bort før kjøringen tar til og skal 
medbringes under kjøringen. 
 
Dispensasjonen trer i kraft 1. juli hvert år 
 
 
 
 
 


