
 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 22.03.2012 Tid: 18:00 

 

Til stede på møtet 

Medlemmer: Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Jarmo 
Finnestrand, Vidar Efraimsen, Kjell Richardsen, Janne 
Andreassen, Rolf Laupstad, Helene Fredriksen 

Forfall: Frank Arne Hansen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff Snijders, 
Beate Olsen, Jan Andersen 

Varamedlemmer: Oddbjørn Skancke, Trond Are Lund, Inger Tove Hansen, 
Frank Tore Nygård, Anne Jorunn Fredriksen (under sak 
9/12), June Løkka Hansen (under sak 9/12). 

Fra adm. (evt. andre): Stedfortredende rådmann, kontorsjef, prosjektleder 
omstilling (under sak 10/12) 

 

Innkalling: Ingen merknader til innkalling eller saksliste. 

Merknader:  

Behandlede saker:  Sak 9/12 – sak 15/12 

 

Underskrifter: 

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

Karsten Schanche Geir Kristiansen Oddbjørn Schanche 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   
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9/12 08/1292   

 REGULERINGSPLAN STORE MOLVIK - KRAV OM 

LOVLIGHETSKONTROLL - INHABILITET  

 

 
10/12 08/2014   

 1. STATUS OG ØKONOMI FOR OMSTILLINGSPROGRAMMET  

2. VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR 

2013-2014 

 

 
11/12 10/930   

 HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM FERDSEL, 

EGGSANKING OG FISKE FOR KONGSØYA, HELLØYA OG 

SKARVHOLMEN NATURRESERVAT. 

 

 
12/12 12/182   

 INVITASJON TIL PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE   
 
13/12 12/191   

 PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE 2013-2015   
 
14/12 12/192   

 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV   
 
15/12 12/251   

 MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER   
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9/12 

REGULERINGSPLAN STORE MOLVIK - KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL - 

INHABILITET 

 
 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
 

Behandling: 
Følgende fratrådte under behandlingen av saken: 
Kjell Richardsen, Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Jarmo Finnestrand og 
Vidar Efraimsen fratrådte. 
 
Følgende varamedlemmer tiltrådte: 
June Løkka Hansen og Anne Jorunn Fredriksen 

 

Vedtak: 
Kommunestyret opprettholder vedtaket i sak 1/12 om at hytteeierne i var inhabile ved 
behandlingen av reguleringsplan for Store Molvik. 
Vedtatt med 6 mot 4 stemmer. 
 
  
10/12 

1. STATUS OG ØKONOMI FOR OMSTILLINGSPROGRAMMET  

2. VIDEREFØRING AV OMSTILLINGSPROGRAMMET FOR 2013-2014 
 

Innstilling: 

 Kommunestyret tar til etterretning presentasjon knyttet til økonomi, status og 
fremdrift for omstillingsprogrammet. 

 Omstillingsprogrammet vurderes som et positivt bidrag til å styrke nærings- og 
utviklingsarbeidet i Berlevåg kommune. 

 Kommunestyret ønsker på denne bakgrunn å imøtekomme Finnmark 
fylkeskommune sin forespørsel om videreføring av omstillingsprogrammet til 
2013-2014 

 Berlevåg kommune er innforstått med at vi forplikter oss i henhold til de 
betingelser fylkeskommunen legger til grunn for deltakelse i 
omstillingsprogrammet. 

 
 
 

Behandling: 
Liz Rekve orienterte. 
 

Vedtak: 

 Kommunestyret tar til orientering presentasjon knyttet til økonomi, status og 
fremdrift for omstillingsprogrammet. 

 Omstillingsprogrammet vurderes som et positivt bidrag til å styrke nærings- og 
utviklingsarbeidet i Berlevåg kommune. 
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 Kommunestyret ønsker på denne bakgrunn å imøtekomme Finnmark 
fylkeskommune sin forespørsel om videreføring av omstillingsprogrammet til 
2013-2014 

 Berlevåg kommune er innforstått med at vi forplikter oss i henhold til de 
betingelser fylkeskommunen legger til grunn for deltakelse i 
omstillingsprogrammet. 

Enstemmig vedtatt 
 
  
11/12 

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFT OM FERDSEL, EGGSANKING OG FISKE 

FOR KONGSØYA, HELLØYA OG SKARVHOLMEN NATURRESERVAT. 
 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 

Behandling: 
Forslag fra Høyre/FrP v/Vidar Efraimsen: 
Berlevåg kommune finner det uheldig at det stilles krav om at søkerne må 
dokumentere tidligere erfaring med eggplukking. 
Som Berlevåg kommune ser det, vil et slikt krav kunne utelukke nye søkere. 

 

Vedtak: 
Berlevåg kommune finner det uheldig at det stilles krav om at søkerne må 
dokumentere tidligere erfaring med eggplukking. 
Som Berlevåg kommune ser det, vil et slikt krav kunne utelukke nye søkere. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
12/12 

INVITASJON TIL PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE 

 
 

Innstilling: 
Berlevåg kommune takker ja til invitasjonen fra Finnmark fylkeskommune om å inngå 
partnerskapsavtale for folkehelse. 
 
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
Berlevåg kommune takker ja til invitasjonen fra Finnmark fylkeskommune om å inngå 
partnerskapsavtale for folkehelse. 
Enstemmig vedtatt 
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13/12 

PROSJEKTPLAN FOR TANA VANNOMRÅDE 2013-2015 

 
 

Innstilling: 

 Berlevåg kommune godkjenner den framlagte prosjektplanen for Tana 
vannområde (2013-2015).  

 

 Berlevåg kommunes andel, kr 20 000 år, innarbeides i kommende økonomiplaner 
med virkning fra 2013. 

 

 Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik søker om skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen til prosjektet, samt om tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. 

 

 Som politisk valgt representant til vannområdeutvalget og styringsgruppa 
oppnevnes: 

 

 Rådmannen utpeker den administrative representanten i vannområdeutvalget. 
 

Behandling: 
Forslag fra Høyre/FrP v/Unn Berit Guttormsen: 
Som representant for Berlevåg velges Jarmo Finnestrand med Frank-Tore Nygård 
som vararepresentant. 

 

Vedtak: 

 Berlevåg kommune godkjenner den framlagte prosjektplanen for Tana 
vannområde (2013-2015).  

 

 Berlevåg kommunes andel, kr 20 000 år, innarbeides i kommende økonomiplaner 
med virkning fra 2013. 

 

 Kommunene Tana, Karasjok, Berlevåg og Gamvik søker om skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen til prosjektet, samt om tilskudd fra Finnmark fylkeskommune. 

 

 Som politisk valgt representant til vannområdeutvalget og styringsgruppa 
oppnevnes: Jarmo Finnestrand med Frank-Tore Nygård som vararepresentant. 

 

 Rådmannen utpeker den administrative representanten i vannområdeutvalget. 
Enstemmig vedtatt 
 
  
14/12 

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV 

 
 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
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Behandling: 
 

Vedtak: 
Erik Brøske fritas fra vervet som medlem av eldrerådet. 
 
Som nytt medlem oppnevnes Lillian Frantzen. 
Som nytt varamedlem oppnevnes Terje Daldorff. 
Enstemmig vedtatt 
 
 
  
15/12 

MUDRING I INDRE HAVN - POLITISKE AVKLARINGER 

 
 

Innstilling: 

Etablering av liggehavn for fiskeflåten i Berlevåg indre havn; 

 Berlevåg kommune vil arbeide for tilrettelegging av liggehavn i området mellom 
havnemuseet – Hansen Mek i Berlevåg indre havn. 

 Berlevåg kommune ønsker i denne sammenheng at området inkluderes i 
Kystverkets prosjekt for mudring av indre havn, og at mudringen kan 
gjennomføres i 2013. 

 Berlevåg kommune arbeider for tiden med reguleringsplan for Berlevåg 
sentrum og havn, og vil regulere dette sjøarealet som fremtidig liggehavn for 
fiskeflåten. Reguleringsplan er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2012. 

 Berlevåg kommune vil i sammenheng med mudring av området arbeide for at 
Trelastkaia saneres, slik at området står klart for mudring i 2013. 

 

Mellomlagring av mudringsmasser i ytre havn 

 Berlevåg kommune anbefaler at industriareal ved hurtigrutekai (innenfor østre 
molo) benyttes som prioritet nr 1 til mellomlagring av mudringsmasser. 

 Berlevåg kommune anbefaler at industriareal på Lagmannsneset (innenfor 
vestre molo) benyttes som prioritet nr 2 til mellomlagring av mudringsmasser. 

 De nevnte alternativene krever at massene som mellomlagres ikke inneholder 
miljøgifter av noe slag. 

 Mudringsmasser som inneholder miljøgifter krever særskilt håndtering for å 
hindre spredning til strandsone og sjø. 

 

Havnekrav – justering/ombygging av indre moloåpning ved innseiling til 

Berlevåg indre havn; 

 Berlevåg kommune skal jobbe aktivt for å sikre en positiv utvikling og styrking 

av havneforholdene i Berlevåg indre og ytre havn, samt i Kongsfjord havn. 

 Berlevåg kommune vil arbeide for at det snarlig må gjennomføres tiltak for å 

sikre at indre havn i fremtiden blir bedre skjermet mot vindforhold som skaper 

uakseptable liggeforhold i havna. 

 Berlevåg kommune fremmer havnekrav til Kystverket om å arbeide for statlig 

finansiering av ombygging av Berlevåg indre moloåpning. 
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 Kommunestyret vil påpeke at rolighetsforholdene i Berlevåg indre havn har 

stor betydning for igangsettelse av øvrige utviklingstiltak i havna, og forventer 

således at Kystverket gir tiltaket høy prioritet. 

Videre fremdrift i utviklingen av indre / ytre havn 

 Berlevåg kommune igangsetter et forprosjekt for å gi nødvendige avklaringer 

knyttet til videreutvikling av Berlevåg indre og ytre havn. 

 I lys av mudringen som skal gjennomføres allerede i 2012, er det naturlig at 

forprosjektet i startfasen har et særlig fokus på indre havn. 

Berlevåg kommune bevilger kr 2,5 millioner til gjennomføring av forprosjektet. 
 

Behandling: 
Nytt avsnitt i innstillingen: 

Sjødeponi mudringsmasser; 

 Kystverkets forslag til sjøareal (se kart: alternativ 1 og 2) utenfor ytre molo som 
kan reguleres til sjødeponi for mudringsmasser godkjennes av kommunestyret 
i Berlevåg kommune 

 Berlevåg kommune igangsetter arbeidet for å regulere sjøarealet til deponi for 
mudringsmasser. 

 
Forslag fra AP v/Kjell Richardsen: 

De 3 siste kulepunktene under overskriften Havnekrav – justering/ombygging av 

indre moloåpning ved innseiling til Berlevåg indre havn; erstattes med følgende: 
 

 Berlevåg kommune krever at det gjennomføres tiltak for å sikre at Berlevåg 
indre havn i fremtiden blir bedre skjermet mot vindforhold som skaper 
uakseptable liggeforhold i havna. 

 Berlevåg kommune krever således at Kystverket Troms og Finnmark snarlig 
igangsetter et arbeid for å ombygge Berlevåg indre moloåpning, slik at havna i 
fremtiden blir tilstrekkelig skjermet fra sjødrag fra ytre moloåpning. 

 Kommunestyret vil påpeke at rolighetsforholdene i Berlevåg indre havn har 
stor betydning for øvrige utviklingstiltak i havna, og forventer således at 
Kystverket gir saken høy prioritet. 

 
 
 

Vedtak: 

Etablering av liggehavn for fiskeflåten i Berlevåg indre havn; 

 Berlevåg kommune vil arbeide for tilrettelegging av liggehavn i området mellom 
havnemuseet – Hansen Mek i Berlevåg indre havn 

 Berlevåg kommune ønsker i denne sammenheng at området inkluderes i 
Kystverkets prosjekt for mudring av indre havn, og at mudringen kan 
gjennomføres i 2013 

 Berlevåg kommune arbeider for tiden med reguleringsplan for Berlevåg 
sentrum og havn, og vil regulere dette sjøarealet som fremtidig liggehavn for 
fiskeflåten. Reguleringsplan er planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2012. 

 Berlevåg kommune vil i sammenheng med mudring av området arbeide for at 
Trelastkaia saneres, slik at området står klart for mudring i 2013. 
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Mellomlagring av mudringsmasser i ytre havn 

 Berlevåg kommune anbefaler at industriareal ved hurtigrutekai (innenfor østre 
molo) benyttes som prioritet nr 1 til mellomlagring av mudringsmasser. 

 Berlevåg kommune anbefaler at industriareal på Lagmannsneset (innenfor 
vestre molo) benyttes som prioritet nr 2 til mellomlagring av mudringsmasser. 

 De nevnte alternativene krever at massene som mellomlagres ikke inneholder 
miljøgifter av noe slag. 

 Mudringsmasser som inneholder miljøgifter krever særskilt håndtering for å 
hindre spredning til strandsone og sjø. 

 

Sjødeponi mudringsmasser; 

 Kystverkets forslag til sjøareal (se kart: alternativ 1 og 2) utenfor ytre molo som 
kan reguleres til sjødeponi for mudringsmasser godkjennes av kommunestyret 
i Berlevåg kommune 

 Berlevåg kommune igangsetter arbeidet for å regulere sjøarealet til deponi for 
mudringsmasser. 

 Regulering av sjødeponi finansieres gjennom forprosjektmidler avsatt til 
utviklingsarbeidet i Berlevåg havn. 

 

Havnekrav – justering / ombygging av indre moloåpning ved innseiling til 

Berlevåg indre havn; 

 Berlevåg kommune skal jobbe aktivt for å sikre en positiv utvikling og styrking 

av havneforholdene i Berlevåg indre og ytre havn, samt i Kongsfjord havn. 

 Berlevåg kommune krever at det gjennomføres tiltak for å sikre at Berlevåg 
indre havn i fremtiden blir bedre skjermet mot vindforhold som skaper 
uakseptable liggeforhold i havna. 

 Berlevåg kommune krever således at Kystverket Troms og Finnmark snarlig 
igangsetter et arbeid for å ombygge Berlevåg indre moloåpning, slik at havna i 
fremtiden blir tilstrekkelig skjermet fra sjødrag fra ytre moloåpning. 

 Kommunestyret vil påpeke at rolighetsforholdene i Berlevåg indre havn har 

stor betydning for øvrige utviklingstiltak i havna, og forventer således at 

Kystverket gir saken høy prioritet. 

 

Videre fremdrift i utviklingen av indre / ytre havn 

 Berlevåg kommune igangsetter et forprosjekt for å gi nødvendige avklaringer 
knyttet til videreutvikling av Berlevåg indre og ytre havn. 

 I lys av mudringen som skal gjennomføres allerede i 2012, er det naturlig at 
forprosjektet i startfasen har et særlig fokus på indre havn. 

 Berlevåg kommune bevilger kr 2,6 millioner til gjennomføring av forprosjektet. 
 
Enstemmig vedtatt 
 

 
  


