
 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 27.10.2011 Tid: 09:00 

 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Frank Arne 
Hansen, Jarmo Finnestrand, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, 
Sylvia Radloff Snijders, Kjell Richardsen, Janne Andreassen, 
Rolf Laupstad, Beate Olsen, Helene Fredriksen 

Forfall: Jan Andersen.  
Følgende deltok under sak 31/11: June Løkka Hansen, Anne 
Jorun Kjær, Geir-Rune Hansen 

Varamedlemmer: Frank-Tore Nygård 

Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef, Rolf Petter Bjørke (sak 21/11), 
økonomisjef, fagleder utvikling 

 

Innkalling: Ingen merknader til innkalling. Det ble påpekt at sak 39/11 
ble sent utsendt. 

Merknader:  

Behandlede saker:  Sak 31/11 – 39/11 

 

Underskrifter: 

 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det 
som ble bestemt på møtet. 
 
 
 
   

Karsten Schanche Beate Olsen Jarmo Finnestrand 
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31/11 

FOLKEVALGTOPPLÆRING 2011 
 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 

Behandling: 
Rolf Petter Bjørke ledet opplæringen. 

 

Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 
  
32/11 

REGULERINGSPLAN STORE MOLVIK - NY BEHANDLING 

 
 

Innstilling: 
1. Reguleringsplan for Store Molvik legges ut til offentlig ettersyn jfr plan- og 

bygningslovens § 27-1.  
2. Planutkastet vedtas med følgende endringer i planbestemmelsene: 

 Felles kjørespor til følgende hytter vil være gjeldende med dagens vedtak: 
o Felles kjørespor frem til E41 med parkering for eier og familie til 

hytte E40 
o Felles kjørespor for hyttene E10 til E19. 
o Felles kjørespor for hyttene E23 til E28, med parkering for eier og 

familie til hyttene E29, E30 og 31. 
o Felles kjørespor for hyttene N2, N3 og E36 med parkering for eier og 

familie til hytte E37. 

 Følgende formulering i retningslinjene til punkt 6.3 i planbestemmelsene 
tas ut av plandokumentet: 

o ”I vinterhalvåret kan felles trafikkområder benyttes av snøskuter”. 
3. I planforslaget er fylkesmannens innsigelse og anbefalinger imøtekommet, 

samt at fylkeskommunens vurderinger er ivaretatt. 
 
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Høyre/FrP: 
Rullering av bebyggelsesplanene i Kongsfjorddalen og Gulgo samt reguleringsplanen 
for Store Molvik tas opp til behandling i første møte i 2012. 

 

Vedtak: 
1. Reguleringsplan for Store Molvik legges ut til offentlig ettersyn jfr plan- og 

bygningslovens § 27-1.  
2. Planutkastet vedtas med følgende endringer i planbestemmelsene: 

 Felles kjørespor til følgende hytter vil være gjeldende med dagens vedtak: 
o Felles kjørespor frem til E41 med parkering for eier og familie til 

hytte E40. 



o Felles kjørespor for hyttene E10 til E19. 
o Felles kjørespor for hyttene E23 til E28, med parkering for eier og 

familie til hyttene E29, E30 og 31. 
o Felles kjørespor for hyttene N2, N3 og E36 med parkering for eier og 

familie til hytte E37. 

 Følgende formulering i retningslinjene til punkt 6.3 i planbestemmelsene 
tas ut av plandokumentet: 

o ”I vinterhalvåret kan felles trafikkområder benyttes av snøskuter”. 
3. I planforslaget er fylkesmannens innsigelse og anbefalinger imøtekommet, 

samt at fylkeskommunens vurderinger er ivaretatt. 
Enstemmig vedtatt 
 
Rullering av bebyggelsesplanene i Kongsfjorddalen og Gulgo samt reguleringsplanen 
for Store Molvik tas opp til behandling i første møte i 2012. 
Enstemmig vedtak 
 
  
33/11 

MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK I BERLEVÅG SENTRUM / INDRE HAVN OG 

KONGSFJORD 
 

Innstilling: 

 Berlevåg kommune innfører midlertidig dele- og byggeforbud i sammenheng 
med rullering av reguleringsplan for sentrum og indre havn, samt i forbindelse 
med utarbeidelse av områdeplan for Kongsfjord tettsted. 

 Vedtaket vil være gjeldende til ny plan for områdene er endelig godkjent. 

 Vedtaket gjennomføres i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 

 Berlevåg kommune innfører midlertidig dele- og byggeforbud i sammenheng 
med rullering av reguleringsplan for sentrum og indre havn, samt i forbindelse 
med utarbeidelse av områdeplan for Kongsfjord tettsted. 

 Vedtaket vil være gjeldende til ny plan for områdene er endelig godkjent. 

 Mindre tiltak/påbygg som gjennomføres på egne eiendommer innenfor 
planområdet omfattes ikke av forbudet, men dette vil vurderes av Berlevåg 
kommune i den enkelte sak. 

 Vedtaket gjennomføres i medhold av plan- og bygningsloven § 13-1. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
34/11 

DETALJREGULERING POLAR BERLEVÅG KONGEKRABBE 
 

Innstilling: 

 Fremlagte forslag til ”Detaljplan – Endring av reguleringsplan for sentrum og 
indre havn – deler av industriområde 4 – 5”, godkjennes av formannskapet og 



videresendes for endelig behandling i kommunestyret jfr. plan- og 
bygningslovens § 27-2. 

 Vedtaket baserer seg på at planutkastet er justert i henhold til de innspill som 
er fremkommet i høringsperioden (22.06.11 – 23.08.11). 

 

Behandling: 
 

Vedtak: 

 Fremlagte forslag til ”Detaljplan – Endring av reguleringsplan for sentrum og 
indre havn – deler av industriområde 4 – 5”, vedtas, jfr. plan- og 
bygningslovens § 27-2. 

 Vedtaket baserer seg på at planutkastet er justert i henhold til de innspill som 
er fremkommet i høringsperioden (22.06.11 – 23.08.11). 

Enstemmig vedtas. 
 
  
35/11 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING 
 

Innstilling: 
Søknad fra Chavida Pitpan om serveringsbevilling innvilges som omsøkt.  
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Søknad fra Chavida Pitpan om serveringsbevilling innvilges som omsøkt.  
Enstemmig vedtas. 
 
  
36/11 

ENDRING AV DELEGERINGSREGLEMENTET - SERVERINGSLOVEN 

 
 

Innstilling: 
Delegeringsreglementet endres slik: 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om serveringsbevilling i 
henhold til serveringsloven § 3. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Delegeringsreglementet endres slik: 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgjøre søknader om serveringsbevilling i 
henhold til serveringsloven § 3. 
Vedtatt med 7 mot 6 stemmer. 
 
  
 



37/11 

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2012-2015 

 

Innstilling: 
Saken legges fram til drøfting uten innstilling. 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Kommunen drøftet saken uten å fatte vedtak. 
 
  
38/11 

TERTIALRAPPORT 2 2011 
 

Innstilling: 
Tertialrapport 2-2011 tas til orientering. 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Tertialrapport 2-2011 tas til orientering. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
39/11 

BRANNVESENETS BEHOV FOR TILSTREKKELIG SLOKKEVANN 

 
 

Innstilling: 
 

Forskriftkravet om tilstrekkelig slokkevann ved brann er ikke oppfylt i Berlevåg. 
 

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 2004 § 5 – 4 stiller krav om 
at ”kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til 
tomtegrense i tettbygd strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for 
slokkevann”. 

 
Samtidig åpner samme Forskrift for at kommunen kan velge å erstatte 
tilstrekkelig dimensjonert vannledning med tankbil i boligstrøk med liten 
brannspredningsfare. 
 
Med bakgrunn i overnevnte forskriftskrav anskaffes tankbil med minimums 
tankkapasitet 8000 – 10 000 liter og pumpekapasitet på minimum 1000 l/min 
med en kostnadsramme på inntil kr 700 000,- Opplæringskostnader for 3 av 
mannskapene er inkludert i kostnadsrammen.  

  
Anskaffelsen finansieres via budsjettregulering.  

 
 



Behandling: 
Forslag fra Høyre v/Vidar Efraimsen: 
Saken utsettes og sendes tilbake for videre utredning. 
Vedtatt med 8 mot 5 stemmer 

 

Vedtak: 
Saken utsettes og sendes tilbake for videre utredning. 
Vedtatt med 8 mot 5 stemmer 
 
 
  


