
Berlevåg kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: KOMMUNESTYRET 

Møtested: Kommunestyresalen 

Møtedato: 25.06.2013 Tid: 18:00 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 eller e-post til postmottak@berlevag.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

27/13 12/135   

 OMRÅDEREGULERING FOR BERLEVÅG SENTRUM, HAVN 

OG REVNES SLUTTBEHANDLING 

 

28/13 13/134   

 SØKNAD OM TOMT   

29/13 13/420   

 TERTIALRAPPORT 1-2013   

30/13 13/131   

 ÅRSREGNSKAP 2012   

31/13 13/226   

 ÅRSMELDING 2012   

32/13 13/340   

 DISPONERING AV UDISPONERT OVERSKUDD 2012   

33/13 13/363   

 BERLEVÅG KOMMUNE HUNDRE ÅR - AD HOC-KOMITÉ   

34/13 13/395   

 BYGGING AV SERVICESTASJON I INDRE HAVN I BERLEVÅG HAVN 

35/13 13/418   

 HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE   

36/13 13/429   

 TEMAPLAN KULTUR   

 

 

 

Berlevåg kommune, den 19. juni 2013 

 

 

 

 

 

 

mailto:postmottak@berlevag.kommune.no


  Sak  27/13 

 

Side 2 av 36   

OMRÅDEREGULERING FOR BERLEVÅG SENTRUM, HAVN OG REVNES 

SLUTTBEHANDLING 

 

Saksbehandler:  Robert Moan Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 12/135   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/12 Formannskapet 29.05.2012 

89/12 Formannskapet 25.09.2012 

131/12 Formannskapet 12.12.2012 

1/13 Kommunestyret 07.02.2013 

27/13 Kommunestyret 25.06.2013 

 

Innstilling: 

 Kommunestyret imøtekommer de innspill / endringsforslag som er fremkommet 
i forbindelse med offentlig høring av planforslag for Berlevåg sentrum, Havn og 
Revnes. 

 Kommunestyret vurderer at innspillene er godt ivaretatt under 
sluttbehandlingen. 

 Kommunestyret vurderer videre at de endringer / justeringer som er foretatt 
ikke representerer vesentlige konsekvenser for berørte parter, og at det 
således ikke er behov for ny offentlig høring i forbindelse med endringene. 

 Kommunestyret godkjenner områderegulering for Berlevåg sentrum, Havn og 
Revnes, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12. 

 

 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtedato: 07.02.2013 

Sak: PS  1/13 

  

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

 Kommunestyret godkjenner planforslag - områderegulering for Berlevåg 
sentrum, havn og Revnes.  

 Planforslag Områderegulering Berlevåg sentrum, havn og Revnes legges ut til 
offentlig ettersyn jfr plan og bygningslovens § 5-2, 

 Høringsfrist for planforslaget fastsettes til 31.03.13 
Enstemmig vedtatt 
 
Bakgrunn: 
Det vises til kommunestyrets godkjenning av forslag til områderegulering for Berlevåg 
sentrum, Havn og Revnes, datert 07.02.2013. 
 
Etter at plandokumentet ble lagt ut til offentlig ettersyn (høringsfrist: 15.04.13), har 
kommunen mottatt i alt 13 innspill knyttet til planforslaget. Høringsprosessen har ikke 
medført innsigelser til planforslaget. 
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Følgende har gitt innspill til planforslaget; 

 Fylkesmannen i Finnmark 

 Sametinget 

 Finnmark Fylkeskommune 

 Fiskeridirektoratet 

 Statens vegvesen 

 Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark 

 Kystverket 

 Varanger Kraft 

 Norway Seafoods 

 Cato Ivar Frantzen 

 Berlevåg Pensjonat og Camping 

 Edvart M. Halse og Razila Halse 
 
I fortsettelsen kommenteres de innspill hvor det fremkom innvendinger til 
planforslaget, samt hvordan innvendingene er ivaretatt av administrasjonen i 
forberedelsene til denne sluttbehandlingen. Det vises også til vedlegg (Offentlig 
ettersyn) for en mer detaljert oppsummering av mottatte innspill. 
 
 
Fylkesmannen i Finnmark 
Fylkesmannen poengterte at kommunen må tilrettelegge for avbøtende tiltak knyttet 
til biologisk mangfold på Revnes. Her siktes til at industriaktivitet på Revnes må 
tilpasses hekkesesongen for fugl, samt skjermes for Storelvas delta og Revnesbukta. 
Videre mener fylkesmannen at det er en svakhet i planen at ikke strandsoneverdiene 
knyttet til friluftsliv, naturmangfold, allmenn ferdsel og naturkvaliteter er vurdert for 
utbyggingsområdene for sjø. I fortsettelsen nevnes at vurderinger knyttet til forventet 
havnivåstigning, og radon bør tas inn i planbestemmelsene. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Berlevåg kommune og Sweco har vært i dialog med fylkesmannen knyttet til 
innspillet, og justert planbeskrivelsen og bestemmelser i henhold til fylkesmannens 
ønsker og vurderinger. 
 
 
Kystverket 
I Kystverkets innspill ble påpekt viktigheten av å tilrettelegge for nødvendig adkomst 
til indre moloer på Trønderneset og Varneset, da veitrase ikke var tydeliggjort i 
planforslaget. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
I justert planforslag er Kystverkets innspill ivaretatt ved at kommunen har inntegnet 
veitrase frem til moloarmene på hver side av innseiling til indre havn. Dette er også 
synliggjort i planbestemmelsene. 
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Norway Seafoods 
Innspill med ønske om at det reguleres inn område for bygging av miljøstasjon, slik at 
en på en bedre måte kan ivareta håndering av restavfall og øvrige farlige 
avfallsstoffer. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Norway Seafoods innspill er ivaretatt gjennom sluttbehandling ved at område for 
bygging av servicestasjon er regulert inn i plankartet. Vises i plankartet gjennom 
grønnskravert område bak vannhus på kaia i indre havn. 
 
Cato Ivar Frantzen (gnr. 11, bnr. 514, Storgata 11) 
Innspill er mottatt basert på en misforståelse, da Frantzen har uttalt seg i lys av 
stedsanalyse og ikke på bakgrunn av planforslaget. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Frantzen er ivaretatt i endelig planforslag, da reguleringsgrunnlag for angitte eiendom 
ikke er endret gjennom denne planprosessen. 
 
 
Berlevåg Pensjonat og Camping 
Innspillet fra pensjonatet knyttet seg til at det i planforslaget var gjennomført avkorting 
av deres eiendom i forbindelse med omlegging av veikryss. I tillegg inneholdt 
innspillet kommentarer knyttet til ny dypvannskai på Vardneset og døgnhvileplass på 
revnes. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Perlevåg pensjonat og camping sin eiendom opprettholdes i sin nåværende form. 
Dette innebærer at veikrysset justeres for å unngå avkorting av campingplassen. Når 
det gjelder ny dypvannskai på Vardneset er det ikke aktuelt pr i dag, men en eventuell 
fremtidig utbygging må gjennom en detaljreguleringsprosess, og da vil berørte parter 
involveres og få mulighet til å påvirke prosessen. Til sist må nevnes at pensjonatet er 
opptatt av at kommunen iverksetter tiltak for å forhindre at ny døgnhvileplass på 
Revnes benyttes til ”fricamping” fra tilreisende bobiler og øvrige turister. 
 
 
Øvrige innspill 
De øvrige innspillene som er fremkommet under høringsprosessen er ikke av en 
karakter som medfører endring av planforslaget, og de er derfor ikke kommentert 
ovenfor. En sammenfatning av de endringer som er gjennomført under 
sluttbehandling av planen, er oppsummert i planbeskrivelsens kapittel 2, side 20. 
 
Samlet sett vurderes endringene av å være av en slik karakter at det ikke er behov for 
nytt offentlig ettersyn. Endringene vil etter forslagsstillers vurdering ikke medføre 
vesentlige konsekvenser for tredje part. 
 
 
Vurdering: 
Rådmannen vurderer at områdereguleringen for Berlevåg sentrum, Havn og Revnes 
har vært gjennom en god og omfattende prosess som har sikret et godt fremtidig 
plangrunnlag for sentrum og havneområder i Berlevåg. Planarbeidet har vært 
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krevende og kostbart, da mange ulike hensyn skal ivaretas i planarbeidet og særskilte 
utredninger på flere områder har vært gjennomført. Den grundige planprosessen har 
etter administrasjonens oppfatning sikret at planen ikke har medført stor grad av 
motstridende planløsninger, noe som også synliggjøres gjennom få innspill under 
høringsrunden. Rådmannen vurderer planen som et solid fundament for å etablere en 
helhetlig og god planforvaltning for dette området i fremtiden.  
 
Samtidig er dette en plan som innebærer at man på flere områder gjennomfører 
innstramninger i planforvaltningen, men dette skyldes hovedsakelig innstramminger i 
den nye plan- og bygningsloven. Videre må nevnes at innenfor noen områder er ikke 
en områderegulering tilstrekkelig for gjennomføring av byggetiltak og liknende, men 
krever at tiltakshaver gjennomfører privat detaljregulering. 
 
I lys av ovenstående anbefaler rådmannen at kommunestyret godkjenner forelagte 
områderegulering, med tilhørende plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser. 
 
Vedlegg: 

 Oppsummering Offentlig ettersyn 

 Planbeskrivelse 

 Planbestemmelser 

 Plankart A, B og C 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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Offentlig ettersyn 

I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn i alt 13 merknader fra hhv. Fylkesmannen i 

Finnmark, Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Statens 

vegvesen, Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark, Varanger Kraft, Norway Seafoods, Cato 

Ivar Frantzen, Berlevåg Pensjonat & Camping, Svend Åge Ankjær, samt Edvart M. Halse og 

Razila Halse. Innspillene er oppsummert og kommentert under. 

Fylkesmannen i Finnmark 

Fylkesmannen i Finnmark kommer med følgende merknader i brev datert 5.4.2013: 

 Fylkesmannen anmoder om at avbøtende tiltak knyttet til biologisk mangfold som 
foreslås i utredningen gjennomføres. 

o At det henvises forurensende industri til østsiden av moloen på Revnes. 
o Plassere støyende industrivirksomhet skjermet for Storelvas delta og 

Revnesbukta. 
o Utføre anleggsarbeider i mindre sårbare perioder for fugl, det vil si utenom 

hekkesesongen (mai-juni). 

 Fylkesmannen mener det er en stor svakhet at ikke strandsoneverdiene knyttet til 
friluftsliv, naturmangfold, allmenn ferdsel og naturkvaliteter er vurdert for 
utbyggingsområdene mot sjø. 

 Det er svært positivt at man setter av arealer til mudringsmasser slik at disse kan 
utnyttes til utfyllingsformål. Sjøbunnen i hele Berlevåg indre havn må karakteriseres 
som sterkt forurenset noe som må tas hensyn til ved mudringen og behandlingen av 
massene.  

 Før bygge- og anleggsarbeidet kan igangsettes må det vurderes hvorvidt det kan 
være forurenset grunn. Det anbefales å vurdere om det er hensiktsmessig å ta inn 
bestemmelser om arealbruken som omfatter tiltaksklasser for forurenset jord. 

 ROS-analysen bør ta inn hvilke vurderinger som er foretatt for de områder som er 
vurdert som ikke aktuelle. 

 Hensynet til forventet havnivåstigning bør vurderes utdypet og tatt inn i 
bestemmelsene. 

 Ivaretakelse av hensynet til radon bør tas inn i bestemmelsene eller evt. 
retningslinjene. 

 Det forutsettes av forhold omkring vann- og avløp blir ivaretatt av kommunen. 

 Området for forretning/tjenesteyting kan ikke finnes på plankartet. 

Forslagsstillers kommentar: 

Bør avholde møte med Fylkesmannen. 

 Vurdere bestemmelser vedrørende forurensende industri på Revnes. 

 Nærmere vurdering av strandsoneverdier.  

 Vurdere nærmere hvilke områder hvor det skal stilles krav til grunnundersøkelser. 

 Havnivåstigning utdypes i ROS og bestemmelser. 

 Radon beskrives nærmere i retningslinjene 

Sametinget 

Sametinget har ved brev datert 26.2.2013 bekreftet at de ikke har merknader til planforslaget. 

Forslagsstillers kommentar 

Ingen kommentar. 

Finnmark fylkeskommune 

Finnmark fylkeskommune kommer med følgende merknader i brev datert 5.3.2013: 
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 Fylkeskommunen er fornøyd med reguleringsplanen for Berlevåg sentrum, havn og 
Revnes. 

 Det minnes likevel om kravet til universell utforming. 

 I forhold til kulturminner er det gjort gode grep for å ivareta det som er registrert av 
kulturminner på Revnes noe fylkeskommunen er fornøyd med. Det minnes om 
aktsomhetsplikten og foreslås at det tas inn bestemmelse vedrørende denne. 

Forslagsstillers kommentar: 

Universell utforming vil følges opp nærmere ved søknad om byggetillatelser. Forholdet 

vurderes tilfredsstillende ivaretatt i planen. 

Fiskeridirektoratet 

Fiskeridirektoratet kommer med følgende uttalelser i brev datert 4.4.2013. 

 Fiskeridirektoratet er positiv til reguleringsplanen. 

 Det påpekes at det er registrert gyteområder rett utenfor stormmoloene og at det det 
er viktig at disse ikke blir berørt.  

 Fiskeridirektoratet er enig i prioriteringene for fiskeriaktivitet i forbindelse med 
torgutbyggingen i planbeskrivelsen. Det ønskes at rekkefølgen på utbygging blir 
innlemmet i bestemmelsene.  

 Planen om ny liggehavn anses som svært positivt. 

Forslagsstillers kommentar 

 Planlagte tiltak vil etter forslagsstillers vurdering ikke medføre negative konsekvenser 
for gyteområdet. Kystverket er gjort oppmerksom på gyteområdet.  

 Utbygging av torg vil ikke iverksettes før den nye liggehavnen med tilhørende 
lagerareal er opparbeidet. 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen har i brev datert 3.4.2013 kommet med følgende merknader: 

 Etter det Statens vegvesen kan se er innspillene deres til planarbeidet ivaretatt. 

 Når det gjelder parkering for tungtransport/døgnhvileplass forstår vegvesenet 
kommunens ønske om å etablere denne øst for sentrum, men påpeker utfordringen 
med avstanden til sentrum.  

Forslagsstillers kommentar 

Berlevåg kommune er klar over utfordringen knyttet til hvileplass utenfor sentrum, men ser 

likevel Revnes som beste alternativ. 

Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark 

Reindriftsagronomen bekrefter i brev datert 4.4.2013 at de ikke har merknader til planforslaget 

da tiltaket ikke vil være til skade eller ulempe for reindriften i området så lenge tiltaket blir 

utferdiget og sikret på god måte. Det oppfordres til god dialog mellom utbyggingspartene og 

reindrifta for å sikre at man kommer frem til en god løsning. 

Forslagsstillers kommentar 

Det vil stilles krav om at nabovarsel tilknyttet byggesøknad sendes til aktuelle 

reindriftsaktører. Merknadene vurderes som ivaretatt. 

Kystverket 

Kystverket kommer med følgende merknader i brev datert 15.3.2013: 

 Høsten 2012 ble det bevilget 23 millioner til utdyping av deler av indre havn. Planlagt 
gjennomføring er satt til 2013-2014 avhengig av endelig finansiering. 
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 Utdyping av tilleggsarealer i indre havn er avhengig av finansiering. Massene fra 
begge utdypingstiltakene er planlagt gjenbrukt i samarbeid med kommunen i nytt 
industriområde ved Dampskipskaia.  

 Nødvendig atkomst til Trøndernesmoloen må beskrives eller synliggjøres i 
bestemmelsene/reguleringsplanen på grunn av byggevirksomhet og fremtidig 
vedlikehold. Det samme gjelder for moloen fra Varneset. For Trøndernesmoloen vil 
Kystverkets adkomstrett fremkomme i ny grunneiererklæring.  

 Det er bra at man i planforslaget viderefører en bevaring av museumsbebyggelsen. 
Kystverkets atkomstrett til museumsbebyggelsen må fremgå av bestemmelsene. 

 I forslag til Kystverkets Landvernsplan for maritim infrastruktur foreslås Berlevåg 
vernet i verneklasse 2 på bakgrunn av havnas spesielle historie. Vern må ikke være til 
hinder for at det kan foretas nødvendige utbedrings-/sikringsarbeider. 

 Planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk ut over 
planbestemmelsene alene, og da opplyses det særlig om forhold som skal behandles 
etter havne- og farvannsloven..  

Forslagsstillers kommentar 

Møte Kystverket 

 Plankart og bestemmelser er revidert med tanke på å sikre atkomst til 
Trøndernesmoloen. 

 Atkomst til moloen på Varneset ivaretas gjennom bestemmelser. 

 Ytterligere informasjon om regelverk er tatt med i retningslinjene. 

 Dialog med Kystverket - Atkomstrett til museum? 

 Dialog med Kystverket vedrørende verneområde. 

Varanger Kraft 

 Varanger Kraft ber om å få bli tatt med i den videre prosessen for å avklare evt. 
ombygginger, behov for nye anlegg eller arealer for nye anlegg i planområdet. 

 Evt. anlegg som må flyttes må bekostes av kommunen. 

Forslagsstillers kommentar 

 Møte med Varanger kraft - avklare om det er behov for tiltak i plan. 

Norway Seafoods: 

Norway Seafood avd. Berlevåg har i brev mottatt 5.4.2013 kommet med følgende merknader 

til planforslaget: 

 Det bes om at stedsanalysens skisseforslag for utforming av sentrum alternativ 1 og 4 
ikke gjennomføres pga. stenging av atkomst og dårlig trafikksikkerhet.  

 Det bør reguleres inn områder for miljøstasjon for oppsamling av båtbatterier, søppel 
og spillolje. 

Forslagsstillers kommentar 

 Vedrørende stedsanalysen er denne kun utarbeidet som kunnskapsgrunnlag for 
utformingen av planforslaget. I planforslaget er atkomsten til Norway Seafoods 
ivaretatt og lekeplass er flyttet vekk fra trafikkarealet. 

 Vedrørende miljøstasjon: Drøfte med Norway Seafood 

Cato Ivar Frantzen 

Frantzen er eier av gnr. 11 bnr. 514 (Storgata 11) og kommer med følgende merknader til 

planforslaget: 

 Det vises til Stedsanalysens forslag til utforming av sentrum alternativ 1,2 og 4. 
Storgata 11 er privat eid og ikke tiltenkt som parkeringsplass. 
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 Det er tidligere planlagt forretningsvirksomhet på eiendommen noe som fremdeles er 
aktuelt. 

Forslagsstillers kommentar 

Eiendommen er foreslått regulert til sentrumsformål, herunder vil forretningsvirksomhet 

tillates. 

Berlevåg Pensjonat & Camping 

Berlevåg Pensjonat & Camping (BPC) kommer med følgende innspill i brev datert 5.4.2013: 

 BPC er negativ til avkortning av eiendom 11/748 iht. planforslaget og det bes om at 
det utarbeides en ny løsning som ikke omfatter avkortning av campingplassen. BPC 
stiller seg ellers positiv til regulering av områdene NT2 og NT3 iht. planforslaget. 

o Det er noe mangelfull planbeskrivelse pkt. 5.3.1 s 30 som ikke nevner ny 
atkomst til H1 og P4 fra sørøst. 

o Arealet som vil gå tapt er av stor verdi for campingplassen. Man vil miste 3-4 
av de beste oppstillingsplassene, samt et egnet område for vandretelt som har 
vært elsket av gjestene.  

o Avkortningen virker unødvendig og lite gjennomtenkt: 
 Utforming av NT2 er ikke avklart. 

o Det er merkverdig at planforslaget ikke tilgodeser dagens eksisterende 
virksomheter i Havnemuseet og Kvitbrakka med vei annet enn AV5 og P4. 
Avløpspumpestasjon og molo M3 har heller ikke atkomst. Dagens trase «rett 
frem» vil derfor måtte videreføres og avkortningen er umulig den eneste 
egnete løsningen. 

o Det påpekes også at den nye kaia ikke er bestemt og at det ved ny 
detaljregulering vil måtte sees på vei, og at man da kan komme til ny 
konklusjon. 

 BPC er negativ til en ny dypvannskai på Vardneset. Støy fra planlagt ny kai er for 
dårlig utredet med tanke på kaiens bruksformål til andre en Hurtigruta. Det må tas 
høyde for annen bruk og transport tilknyttet kaia.  

 BPC er ikke særs negativ til døgnhvileplass på Revnes, men stiller spørsmål til om 
denne er praktikabel og en løsning som sjåførene vil ha. BPC mener det bør være 
plass til skjermete parkeringsplasser for tungtransport inne i sentrum. Det påpekes 
også at en parkeringsplass på Revnes kan medføre misbruk, herunder nevnes 
fricamping som er et problem også i dag. Herunder nevnes flere eksempler på mulige 
områder som: 

o Mellom Maritim Næringspark, Polar Seafood, Hydraulikk Finnmark og Slippen.  
o Utvide veiforbindelse mellom Slippen og Havnemuseet med plass til 

oppstilling. 

Forslagsstillers kommentar 

Møte med BPC. Vurdere alternative atkomster til havna. 

 Vedrørende avkortning av campingplassen: 
o Forslagsstiller er i utgangspunktet opptatt av å ivareta eksisterende 

virksomheter herunder også BCP på en god måte. Hovedutfordringen i dette 
tilfellet er å finne en egnet atkomst til planlagt ny liggehavn H1. Planforslaget 
legger til grunn et alternativ hvor det etableres atkomst mellom «Kvitbrakka» 
og Byggtorget.  

o Etablerte virksomheter innenfor NT2, samt molo og pumpestasjon er godt 
ivaretatt med tanke på atkomst fra Havnegata. Forslagsstiller kan ikke se at 
planen forverrer situasjonen for disse. Nye tiltak innenfor NT2 vil kreve 
detaljregulering som vil kunne vurdere ulike interne atkomstløsninger til for 
eksempel molo og pumpestasjon. Det er ikke vurdert som nødvendig å 
regulere kommunal vei helt frem til disse.  
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 Vedrørende ny dypvannskai på Vardneset er denne ikke bestemt. 
Områdereguleringsplanen har ikke regulert areal til ny kai, men kun båndlagt 
nødvendig areal i påvente av en endelig beslutning om dypvannskai. Før ny kai evt. 
blir aktuelt skal det utarbeides en detaljreguleringsplan hvor konsekvenser med tanke 
på støy utredes nærmere.  

 Parkeringsplasser for tungtransport inne i sentrum er vurdert, men funnet lite gunstig. 
Ingen av de to nevnte alternativene vurderes som egnet.  

o Generelt vurderes det som lite gunstig å avsette arealer i sentrum til parkering 
for tungtransport selv om det er fysisk mulig å få plass til et begrenset antall 
vogntog på enkelte områder. I sentrum er det ingen arealer som er store nok til 
å dekke behovet for oppstillingsplasser fullstendig. Det vil derfor være måtte 
anlegges flere mindre områder. Det er generelt ikke ønskelig å spre 
parkeringen ut over flere områder, da man vil spre problematikken til flere 
deler av sentrum. Dessuten vil dette skape praktiske utfordringer da sjåførene 
ikke kan vite om det er ledig plass i de områdene som er avsatt. Veier og 
parkeringsplasser dimensjonert for vogntog krever omfattende arealer. En 
tilrettelegging for slik parkering beslaglegger derfor uforholdsmessig store 
arealer i et sentrumsområde som bør kunne utnyttes til andre mer 
sentrumsvennlig formål. For uten Samfunnsgata er heller ikke gatenettet i 
Berlevåg dimensjonert for vogntog. Det er likevel vurdert om det er mulig å få 
plass til oppstillingsplasser for vogntog i sentrum uten at det kommer i konflikt 
med bolig og sentrumsformål med tanke på støy, trafikk og visuell 
forurensning, samt uten å beslaglegge verdifulle arealer.  

o Vedrørende området nedenfor Byggtorget er dette ikke vurdert som egnet. En 
slik parkering vil kreve vesentlige utvidelse av eksisterende veinett Havnegata 
og Østre gate, samt at avsatt AV5 må vesentlig utvides i forhold til påtenkt 
funksjon. Blant annet kreves mer veiareal i området forbi campingplassen som 
da må ytterligere avkortes. Parkeringsplassen P4 må avkortes vesentlig. 
Vogntogtrafikk bør begrenses til hovedgata og nødvendig atkomst til 
fiskemottakene. Man bør ikke lede vogntog inn i mindre gater som Havnegata. 
Dessuten vil en slik parkering av vogntog kunne hindre fremtidig positiv 
utvikling av nærområdet.  

o Vedrørende området mellom Maritim Næringspark, Polar Seafood, Hydraulikk 
Finnmark og Slippen vil området ikke ha tilfredsstillende atkomstløsning da det 
ikke er nok areal. Dessuten ligger dette området nært eksisterende og regulert 
boligbebyggelse.  

o Et annet areal som er vurdert etter innspill til planarbeidet er ledige arealer på 
Varneset. Varneset er ikke gunstig med tanke på nærhet til campingplass, 
boliger og at det krever at man oppgraderer Østregata og Havnegata for 
vogntog, noe som vil kreve mer areal av blant annet campingplassen. 

o Det er etter en samlet vurdering vurdert som uhensiktsmessig å regulere 
arealer til parkering av vogntog i sentrum. Sjåførenes nærhet til butikker må 
komme sekundært med tanke på utvikling av sentrum Det vil  

Edvart M. Halse og Razila Halse 

Halse er eier av eiendom (Jørgen Lunds gate 5 på Trønderneset) og kommer med følgende 

uttalelse til planforslaget i e-post datert 4.4.2013: 

 Halse er positiv til prinsippet om regulering av friområde på Trønderneset, men ønsker 
selv å utvide sin boligeiendom ut over foreslått friområde iht. egne planer om 
utbygging på eiendommen. Området som man ønsker å erverve er vist på kart. 

Forslagsstillers kommentar 

 Det påpekes at det er snakk om privat eiendom og at det derfor er behov for avtale 
med grunneier vedrørende evt. utvidelse.  
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 Dog er det ikke ønskelig å utvide utbyggingsformål mot sjøen av hensyn til 
strandsoneverdiene i området og da særlig av hensyn til allmenhetens frie ferdsel. 
Langs sørsiden av eiendommen er det også begrensede muligheter på grunn av 
behov for atkomst til planlagt molo. Ved utbygging av en atkomsttrase vil man gå i 
dialog med Halse vedrørende detaljutforming av traseen forbi deres eiendom. 

Svend Åge Ankjær 

Ankjær kommer med følgende uttalelse til planforslaget i e-post datert 3.4.2013: 

 Ankjær er negativ til fortau i sentrum på grunn av lang vinter med brøyting fra oktober 
til april og at fortau ellers har liten hensikt. Det foreslås fartsdumper som alternativ for 
å senke farten. 

 Ankjær er negativ til at man river resterende bygget på trelastkaia. Riving av bygget er 
kostbart og man bør heller anvende/renovere bygget når det kommer ny kai.  

Forslagsstillers kommentar 

 Fortau er drøftet tidligere. Fartsdumper vurderes som et dårlig alternativ. 

 Riving av trelastkaia vurderes som avgjørende for etablering av ny liggehavn. En 
bevaring av bygget vil hindre en god utforming av havneområdet. Kostnadene for en 
evt. restaurering av bygget er ikke beregnet, men antas dessuten å bli 
uforholdsmessig store. 
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SØKNAD OM TOMT 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: L83   

Arkivsaksnr.: 13/134   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/13 Kommunestyret 25.06.2013 

 

Innstilling: 

Hansen Mek AS tilbys å kjøpe ca. 300 m2 av gnr 11 bnr 991 til industriformål. Prisen 
settes til kr 15 per m2. 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Hansen Mek As har søkt om å få kjøpe deler av gnr. 11 bnr. 991. Eiendommen skal 
brukes til industriformål sammen med en del av gnr. 11 bnr. 899 (tilhører Roy 
Andersen). 
 
Vurdering: 
Rådmannen tilrår at søknaden innvilges, men fradeling kan ikke skje før ny 
områdereguleringsplan er trådt i kraft.  
 
Vedlegg: 
Kartutsnitt. Tomta er merket med rødt 
 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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TERTIALRAPPORT 1-2013 

 

 

Saksbehandler:  Vibeke Richardsen Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 13/420   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/13 Formannskapet 11.06.2013 

29/13 Kommunestyret 25.06.2013 

 

Innstilling: 

Tertialrapport 1 - 2013 tas til orientering 
 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 11.06.2013 

Sak: PS  49/13 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Tertialrapport 1 - 2013 tas til orientering 
Enstemmig vedtatt 
 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Det vises til vedlagte tertialrapport for 1. tertial 2013.  
 
 
 
Vedlegg: 
Tertialrapport 1 - 2013 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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ÅRSREGNSKAP 2012 

 

 

Saksbehandler:  Vibeke Richardsen Arkiv: 210   

Arkivsaksnr.: 13/131   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/13 Formannskapet 11.06.2013 

53/13 Formannskapet 25.06.2013 

30/13 Kommunestyret 25.06.2013 

 

Innstilling: 

Formannskapets innstilling legges fram i møtet. 
 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 11.06.2013 

Sak: PS  52/13 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Det ble ikke fattet vedtak i saken 
 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Kommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 
 
Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i 
årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet 
avsluttes. Årsregnskapet skal utføres i overensstemmelse med god kommunal 
regnskapsskikk.  
 
Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling 
fra formannskapet.  
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Uttalelsen 
skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.   
 
Kontrollutvalget har i møte 17. juni 2013, sak 14/13, behandlet Berlevåg kommunes 
årsregnskap for 2012 og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 

1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til 
Berlevåg kommunes årsregnskap 2012 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret for å legges fram i 
forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.  
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3. Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.  
 
Vedlegg: 
Regnskapsoversikt 
Revisjonsberetning 
Kontrollutvalgets uttalelse 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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Berlevåg kommune 

Kommunestyret 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM BERLEVÅG KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP FOR 2012 
 

Kontrollutvalget har i møte 17. juni 2013, sak 14/13, behandlet Berlevåg kommunes 

årsregnskap for 2012. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet med årsberetning og 

revisjonsberetningen datert 24. april 2013.  

 

Administrasjonen og revisjonen har, til tross for at de var innkalt, ikke møtt for å orientere 

utvalget i saken. 

 

Berlevåg kommunes driftsregnskap for 2012 er gjort opp i balanse med positivt netto 

driftsresultat på 2,3 mill. kroner. Kommunen synes å ha kontroll på økonomien. Det 

registreres at driftsutgifter har økt med vel 4,4 mill. kroner det siste året, mens driftsinntektene 

har økt med 6,5 mill. kroner. 

 

Kontrollutvalget mener at regnskapet gir en ryddig og grundig oversikt over virksomheten i 

2012 og den økonomiske stilling pr. 31.12.2012. Dette utgjør et godt grunnlag for de politiske 

organenes beslutningsprosesser. 

 

Når det gjelder kommunens årsmelding er denne ikke i henhold til lov og forskrift da den ikke 

inneholder redegjørelse for tiltak som er igangsatt og tiltak som planlegges for å sikre 

betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den 

faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak 

som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre 

forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i 

diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, jf. Kommunelovens § 48 

nr. 5.     

 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Berlevåg kommunes årsregnskap 

for 2012 og anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet  

 

 

 

Berlevåg 17. juni 2013 

 

 

Odd M. Frantzen(sign) 

møteleder 

Kontrollutvalget 
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ÅRSMELDING 2012 

 

 

Saksbehandler:  Vibeke Richardsen Arkiv: 201   

Arkivsaksnr.: 13/226   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/13 Formannskapet 11.06.2013 

31/13 Kommunestyret 25.06.2013 

 

Innstilling: 

Årsmelding 2012 tas til orientering. 
 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 11.06.2013 

Sak: PS  51/13 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Årsmelding 2012 tas til orientering. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Rådmannen viser til vedlagte årsmelding for 2012 
 
 
 
Vedlegg: 
Årsmelding for 2012 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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DISPONERING AV UDISPONERT OVERSKUDD 2012 

 

 

Saksbehandler:  Vibeke Richardsen Arkiv: 212   

Arkivsaksnr.: 13/340   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/13 Formannskapet 11.06.2013 

32/13 Kommunestyret 25.06.2013 

 

Innstilling: 

Udisponert overskudd for 2012 til disponering er kr 859 290,59. Overskuddet avsettes 
til disposisjonsfond. 
 
0 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 11.06.2013 

Sak: PS  50/13 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 
 

Vedtak: 

Udisponert overskudd for 2012 til disponering er kr 859 290,59. Overskuddet avsettes 
til disposisjonsfond. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Kommunens regnskap for 2012 viser et ikke disponert overskudd på kr 859 290,59. I 
følge regnskapsforskriften skal overskudd disponeres i påfølgende regnskapsår.  
 
Vurdering: 
Regnskapet for 2012 viser et netto driftsresultat på 2,3 mill kroner. Det gir en 
resultatgrad (netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter) på 2,03 %. Netto 
driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntektene etter at 
driftsutgifter, netto renter og avdrag er betalt. Det er anbefalt at resultatgraden bør 
tilsvare om lag 3 % over tid, for at kommunen skal sitte igjen med tilstrekkelig midler 
til avsetninger og investeringer.  
 
Det ble i februar i år vedtatt en investeringsplan for perioden 2013-2016 på 83,1 mill 
kroner. Kommunens økonomiske utfordringer framover blir å redusere driften slik at 
man kan gjennomføre disse store investeringene.  
 
Når kommunen skal starte store investeringsprosjekt er det viktig å ha fondsmidler 
som kan benyttes til uforutsette utgifter. Kommunen har to ubundne fond som 
kommunestyret kan disponere fritt. Det er ubundet investeringsfond og 
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disposisjonsfondet. Ubundet investeringsfond kan kun brukes til finansiering av 
investeringsprosjekter, mens disposisjonsfondet kan brukes til å dekke utgifter både i 
drifts- og investeringsregnskapet. Figuren viser utviklingen av de frie fondene de siste 
fem årene.  
 

 
 

 

Figuren viser at disposisjonsfondet ble halvert i 2012. Saldoen per 1/1-12 var 8,8 mill 
kroner mens saldoen per 31/12-12 var 4,3 mill kroner. For å ha fondsmidler til å 
kunne dekke uforutsette utgifter i planperioden anbefaler rådmannen at overskuddet i 
sin helhet blir satt av til disposisjonsfond. 
 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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BERLEVÅG KOMMUNE HUNDRE ÅR - AD HOC-KOMITÉ 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: 004   

Arkivsaksnr.: 13/363   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/13 Kommunestyret 30.05.2013 

33/13 Kommunestyret 25.06.2013 

 

Innstilling: 

Det vises til vedlagte forslag fra ad hoc-komiteen. 
 

 

Utvalg: Kommunestyret 

Møtedato: 30.05.2013 

Sak: PS  24/13 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Det nedsettes en ad hoc-komité som skal forberede markeringen av Berlevåg 
kommunes hundreårsjubileum i 2014. 
 
Utvalget gis følgende sammensetning: 
- Liz Rekve 
- Margrete Dyrseth 
- Rolf Laupstad, leder 
- En ungdomsrepresentant (oppnevnes av ungdomsrådet) 
- Unn Berit  Guttormsen 
 
Mandat: 
Komme med forslag til aktiviteter gjennom 2014 med budsjettforslag.  
Innstilling legges fram for kommunestyret 20.06.13. 
Enstemmig vedtatt 
 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Kommuinestyret fattet følgende vedtak i møte den 30.05.13: 
Det nedsettes en ad hoc-komité som skal forberede markeringen av Berlevåg 
kommunes hundreårsjubileum i 2014. 
 
Utvalget gis følgende sammensetning: 
- Liz Rekve 
- Margrete Dyrseth 
- Rolf Laupstad, leder 
- En ungdomsrepresentant (oppnevnes av ungdomsrådet) 
- Unn Berit Guttormsen 
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Mandat: 
Komme med forslag til aktiviteter gjennom 2014 med budsjettforslag.  
Innstilling legges fram for kommunestyret 20.06.13. 
 
Det har vært holdt to møter i ad-hockomitéen:  05.06 og 13.06. 
 
Komiteen har lagt fram et forslag til organisering, og har satt opp et enkelt budsjett for 
100-årsjubileet. 
 
 
Vedlegg: 
Ad hoc-komiteens forslag 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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Berlevåg 100 år  
 
Hvordan organiserer vi det? 
Det settes en arr. komité etter Kommunestyrets møte 25. Juni 
Ad-hoc gruppa foreslår vedlagte org.kart. 
Det å finne folk med ulik kapasitet og kunnskap og som kan drive ulike arbeidsgrupper, forslag til 
navn – ikke uttømmende – bare forslag. 
 
3 arbeidsgrupper og 1 teknisk/handy/dekorasjons gruppe ble foreslått 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

Historisk nedfelling  
1914-2014 

Informasjon, presse, 
omdømme, dokumentasjon, 
synlighetsprodukter 

Events, fester, kunstneriske og 
kulturelle arrangementer mv 

 
Anfrid Hojem  
Valdis Larsen  
Terje Daldorff  
Margrethe Dyrseth 
May Randi Nilsen    
Kongsfjord Bygdelag 

 
Liz Rekve 
Siv Efrahimsen  
Anne Jorun Kjær 
Svein-Harald Robertsen  
Arnt-Eirik Hansen 

Unn-Berit Guttormsen 
Beate Olsen 
June Løkka                     
Elisabeth Olsen 
Frank Arne Hansen 
          

 
    Tuan Dang Ege (fotodokumentasjon) 
         Spesielle fester/events arr: 
         Tine Løkka Neergård (kirke) 
         Ellen Samuelsen (musikalsk) 
         Ingvild Sehl (musikalsk) 
         Linda Fredriksen (dans) 
         Jan Einar Strømsnes (revy mv) 
         Roy-Magnus (kulturskole) 
 
 
 
 

Arrangementskomité forslag:  

leder av de 4 underkomiteene  

(folk må spørres) Anfrid ev May Randi, Liz, Atle, Unn-Berit 

Frederik Løkka Hansen (ungdomsrep.) 

Kongsfjord Bygdelag (forslag at Kongsfjord har egen rep) 

 

Teknisk/handy/dekorasjons  
Atle Rudshavn 

Geir-Rune Hansen 

Arnt – Egil 

Eva Fredriksen (kreativt) 

Elisabeth Schancke (kreativt) 

Miriam Workinn (kreativt) Daniela 

Salathe (kreativt) 
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Forslag til budsjett: 
 

Dette ønsker vi oss: Estimerte kostnader: 1.2 mill 
Nyttårsfyrverkeri x 2 – inn og ut av nyåret 120.000,- 

Informasjonsmateriale inkl 

Bordene i Samfunnshuset (35 stk) – historisk fotofilm 

(evt også idrettshall og helsesenter) 

Berlevågs historie ført i pennen  

(Brøske – utgis som et hefte) 

Bannere (5 stk) 

Vimpler - 20 stk 

Istikkavis 

220.000,- 

Æresmiddag for alle over 70 år (laget og servert av 

den yngre garde) inkl musikalsk innslag 

50.000,- 

Musikalsk festinnslag og Berlevågvisa spesielt arr  

- fellesforestilling: kor-hornmusikk-

kulturskolemusikere mv 

50.000,- 

100-årsfest for alle i Idrettshallen – gjøres i oktober 

(som alternativ til konferansen) 
600.000,- 

Sommer i Berlevåg feiring 50.000,- 

Kirken – festgudstjeneste i steinbruddet med fakler og 

kor mv 
10.000,- 

Ordførerkjede  40.000,- 

100-årsprisen (kultur, pådriver el) 20.000,- 

Fotokonkurranse: Mitt Berlevåg 20.000,- 

T-shirt til alle barn og ungdom 20.000,- 

Jubileumsprodukter 

(tshirt/hettegenser/kopp/mobilpusseklut) 
Selvkost/selges 

 

Og i tillegg: 

Barnekarnevalet (historisk utkledning premieres) 

Markering under Vinterliv 

17. mai markering 

Revyen – Bvg:100 år og like gal 

Jubileumsquiz – annenhver fredag gjennom året (del av det normale quizopplegget) 

Informasjon/presse med mer: 
Fotodokumentasjon av alt som gjøres 

Utgivelse av 100-årsdokumentasjon (Brøske) 

Hente ut foto fra alle og også selvfølgelig fra museet 

Involvere Kongsfjord Bygdelag 

Istikkavis 

Facebokside 

Ukentlige pressemeldinger 

Berlevågingen 

Berlevågnytt.com 

Infoplakater 

Radio/TV 

Reklame på kino 

Fotoutstilling (bord) 

Bruk av alt filmmateriale 

Bestilling og salg av produkter (kopp/krus/t-shirt/hettegenser/pusseklut for mobil) 

Egne vimpler  

Egne bannere 
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Noen milepæler – gjennom året: 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Første kvartal 2014 
Januar – februar - mars 

Januar 
Nyttårsfyrverkeri 

Bannere henges opp 
Kaffe/kake fotoutstilling på 
bordene i samfunnshuset 

 

Februar 
Historiske kostymer 

barnekarneval 
Spesiell 

grunnovsgudstjeneste 
 

Mars 
Istikkavis 

Festmiddag for alle over 70 år 
Utgivelse av 100års skrift 

Andre kvartal 2014 
april – mai - juni 

April  
Vinterlivsmarkering 
Produktene kommer 

 

Mai 
Vimplene settes opp 
Ordførerkjede 17.5 

17.mai-markering  

Juni 
T-shirt til alle barn og unge 

100-årsprisen deles ut 
 

Tredje kvartal 2014 
juli – august – september 

 

Juli 
Grunnlovstokt  

Sommer i Berlevåg  
Mitt Berlevåg:  

Foto-presentasjon 

August 
Fotoutstilling 

Historisk vandring 
 

September 
Festgudstjeneste i 

steinbruddet 

Fjerde kvartal 2014 
Oktober – november-

desember 

Oktober 
100-årsfesten for alle 
Musikalsk fellesverk  

November 
Hornmusikken blåser i 

gang musikalsk  
100-års fest 

Desember: 
100års markering 

julebordet 
Festfyrverkeri avslutning 
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BYGGING AV SERVICESTASJON I INDRE HAVN 

I BERLEVÅG HAVN 

 

Saksbehandler:  Robert Moan Arkiv: M67   

Arkivsaksnr.: 13/395   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/13 Formannskapet 11.06.2013 

34/13 Kommunestyret 25.06.2013 

 

Innstilling: 

 Formannskapet godkjenner bygging av servicegarasje på området bak 
”vannhuset” i Berlevåg indre havn, 

 Investeringen finansieres gjennom oppsparte fondsmidler i havnekassa, 
eventuelt gjennom lånefinansiering om administrasjonen vurderer 
lånefinansiering som en bedre løsning. 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 11.06.2013 

Sak: PS  35/13 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

 Formannskapet godkjenner bygging av servicegarasje på området bak 
”vannhuset” i Berlevåg indre havn, 

 Investeringen finansieres gjennom oppsparte fondsmidler i havnekassa, 
eventuelt gjennom lånefinansiering om administrasjonen vurderer 
lånefinansiering som en bedre løsning. 

Enstemmig vedtatt 
 
Bakgrunn: 
Den 29.05.13. mottok Berlevåg kommune brev fra Fylkesmannen i Finnmark, hvor 
kommunens plikter etter avfallsforskriften påpekes. Nærmere forklart skyldes denne 
henvendelsen at kontrollører på besøk i Berlevåg den 13. mai, observerte betydelige 
mengder farlig avfall som var forlatt på kaia i indre havn (se vedlagt brev fra 
fylkesmannen). 
 
Havnestyret har i lengre tid diskutert utfordringer knyttet til avfallshåndteringen i 
Berlevåg indre havn. Problemet er at det ikke er etablert løsninger som sikrer 
tilstrekkelig håndtering av avfallet, i form av en servicestasjon / forsvarlig avlukke som 
sikrer at ikke dyr og mennesker berøres av dette. Forklaringen på at tiltak ikke har 
vært iverksatt tidligere, skyldes manglende økonomisk handlingsrom i havnekassa. I 
følge avfallsforskriften har kommunen imidlertid blikt til å sørge for at farlig avfall er 
fysisk utilgjengelig for mennesker og dyr. 
 
Havnestyret har i lys av utfordringene tidligere innhentet priser på bygging av en 
servicestasjon i indre havn, og kostnadene til en ca 50 kvadratmeter stor 
servicestasjon beløper seg til om lag kr 250 000,-. I lys av henvendelsen fra 
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fylkesmannen, vurderer administrasjonen det som viktig å jobbe for at en 
servicebygning bygges så raskt som mulig. Det kan også nevnes at det avsettes et 
område bak ”vannhuset” til dette formålet i områdereguleringen som snart skal 
ferdigstilles.  
 
Berlevåg kommune fikk frist til 15. juni til å rydde opp i dette avfallet, og gi en skriftlig 
tilbakemelding om dette til fylkesmannen. Området ble ryddet i dagene før 17. Mai, og 
administrasjonen har utarbeidet et skriftlig svar til fylkesmannen (se vedlegg). Om 
formannskapet gir sin aksept til svarbrevet, vil dette sendes til fylkesmannen i 
etterkant av formannskapsmøtet. 
 
Vurdering: 
Rådmannen anbefaler at formannskapet godkjenner planene om å bygge en 
servicegarasje i Berlevåg indre havn, da dette er viktig for å forbedre 
avfallshåndteringen i havna. Spesielt vinterstid har vi tidligere opplevd spedning av 
avfall i havna som tar seg dårlig ut, og skaper unødig rot og mistrivsel. I tillegg har vi 
opplevd at avfallskontainere har ”forsvunnet” i sneen i perioder med store 
nedbørsmengder. 
 
Finansiering av servicestasjon gjennom fondsmidler er en mulig løsning, men 
formannskapet må samtidig ta høyde for at havna vil få betydelige utgifter knyttet til 
riving av Trelastkai og tilrettelegging av avfallsdeponi i ytre havn. Riving av Trelastkai 
kan for eksempel ikke lånefinansieres i følge kommuneloven, når kommunen ikke har 
endelig vedtatt å bygge nye kaier i indre havn. Formannskapet kan således velge å 
lånefinansiere bygging av servicestasjon (kr 300 000,- over ti år, dvs ca kr 40 000,- i 
rente- og avdragsutgifter fra første avdragsår, men synkende over tid), og 
derigjennom frigjøre fondsmidlene til å dekke deler av kostnadene for sanering av 
Trelastkaia. 
 
Rådmannen anbefaler bygging av servicegarasje i indre havn, men ber 
formannskapet å avklare ønsket finansieringsmodell for tiltaket, eventuelt delegere 
denne avgjørelsen til administrasjonen. 
 
 
 
Vedlegg: 

 Brev fra Fylkesmannen i Finnmark 

 Svarbrev til Fylkesmannen fra Berlevåg kommune 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 
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FYLKESMANNEN I FINNMARK 
Miljøvernavdelingen     
 
 
Berlevåg kommune 

Torget 4 
9980 Berlevåg 
 

Saksbehandler/direkte telefon: Vigdis Johnsen - 78 95 03 72 

 
Påpeking av plikter etter avfallsforskriften om avfallslagring i 
Berlevåg havn 
 
Etter forurensningsmyndighetens kontroll ved to verksteder i Berlevåg den 13. mai i år, gikk 
kontrollørene en liten tur i havna. Der ble det observert betydelige mengder farlig avfall som 
stod uforsvarlig lagret utendørs på kommunens område, se kart og foto i vedlegg. 
Avfallslagringen 
var i strid med avfallsforskriftens § 11-5, som sier at farlig avfall skal oppbevares 
utilgjengelig for uvedkommende og slik at man unngår skade på mennesker og dyr.1 En del 
av avfallet hadde heller ikke tilstrekkelig emballasje, og det var synlige tegn på at bakken var 
tilsølt med litt olje/kjemikalier. 
 
Fylkesmannen ser alvorlig på at det farlige avfallet ikke var lagret forsvarlig. Siden avfallet lå 
svært åpent og lett tilgjengelig midt i sentrum av tettstedet, er det åpenbar fare for at unger 
kan komme til skade ved lek eller opphold på området. Det må derfor iverksettes tiltak 
snarest for enten å sikre en forsvarlig oppbevaring eller å fjerne avfallet. 
 
Siden avfallet står på kommunal grunn, rettes dette brevet til Berlevåg kommune som 
grunneier og ansvarlig for å ha farlig avfall på eiendommen. Berlevåg kommune plikter 
snarest å rette opp de brudd på avfallsforskriften som påpekes i dette brev. 
 
Fylkesmannen ber om å få en skriftlig tilbakemelding innen 15. juni 2013 og som 
dokumenterer med bilder at forholdene er rettet opp. Avfallet må enten oppbevares på 
forsvarlig måte eller leveres til godkjent avfallsmottak. Synlig forurenset jord bør 
fjernes og leveres til godkjent avfallsmottak, primært som farlig avfall. 
 
Vi viser videre til kommunens plikt som havneansvarlig når det gjelder ansvaret for å ha en 
fungerende mottaksordning for avfall fra båter/skip etter forurensningsforskriftens kapittel 
20.2 Fylkesmannen ber om å få kopi innen 15. juni 2013 av avfallsplanen og en skriftlig 
orientering om hvordan mottaket for avfall og lasterester fra skip og båter ivaretas ved de 
kommunale kaianleggene. Det skal framgå hvilke avfallsfraksjoner som inngår i 
mottaksordningen, hvor avfallet skal leveres og hvordan mottaksordningen er gjort kjent for 
brukerne av havna. 
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For å sikre at barn og unge i Berlevåg sentrum skal få tryggere oppvekstvilkår i tråd med 
barnekonvensjonens artikkel 3, må det videre tilstrebes at farlig avfall ikke lenger hensettes 
på tilsvarende måte i havneområdet i fremtiden. Vi ber derfor kommunen om samtidig å 
redegjøre for hvordan dette kan løses. 
 
Dersom Fylkesmannen ikke mottar en redegjørelse og bekreftelse på at avfallslagringen er 
rettet opp innen fristen 15. juni 2015, kan Fylkesmannen vurdere å bruke tvangsmulkt etter 
forurensningsloven § 73 som virkemiddel. 
 
Eventuelle spørsmål eller behov for møte og veiledning om avfallsmottak i havner kan rettes 
til undertegnede. 
 
Med hilsen 
 
Stig Moen 
seksjonsleder 
 
Vigdis Johnsen 
senioringeniør 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
Vedlegg: kart og foto av farlig avfall i Berlevåg havn 
 
Kopi på e-post til: 
 
Berlevåg havn havna@berlevag.kommune.no 
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Fylkesmannen i Finnmark 

Miljøvernavdelingen 

Statens hus 

9815  VADSØ   

 

 
 

  

         
Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref Dato 
13/395-2 M67 RÅDM/STAB/RM Sak 2013/1916 30.05.2013 

 

 

VEDRØRENDE AVFALLSHÅNDTERING I BERLEVÅG HAVN 
 

Det vises til brev fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, datert 29.05.13, hvor kommunens 

plikter i henhold til avfallsforskriften påpekes - basert på uforsvarlig lagring. 

 

Fylkesmannen viser i sitt brev til at kontrollører i forbindelse med sitt besøk i Berlevåg 

13.05.13., har observert betydelige mengder farlig avfall på kommunens område i indre havn. 

Avfallet det vises til ble fjernet fra området dagene før 17. mai, og det vises i den 

sammenheng til bilde tatt av området i etterkant av oppryddingen. 

 

Berlevåg kommune har, som nevnt i telefonsamtale med senioringeniør Vigdis Johnsen, 

utfordringer knyttet til håndtering av avfall forbundet med aktiviteten i havna. Dette skyldes 

flere forhold, men hvor de viktigste er manglende ressurser til å etablere vanntette rutiner for 

oppfølging, samt i liten grad kultur for å tenke miljø i næringen. 

 

Kort- og langsiktige tiltak 

Berlevåg kommune planlegger følgende kortsiktige- og langsiktige tiltak for å styrke rutiner 

og oppfølging knyttet til avfallshåndtering i Berlevåg havn; 

 

1. Bygging av servicestasjon for lagring og håndtering av alle typer avfall i løpet av 

sommeren 2013. Frist: 31.08.13. 

2. Gjennomføre et informasjonsmøte med brukerne av havna for å bevissgjøre næringen 

om miljøansvaret forbundet med deres aktivitet. Frist: 30.09.13. 

3. Gjennomføre en kartlegging av forurensningskilder i havna i Berlevåg for å sikre et 

godt grunnlag for utforming av avfallsplan for Berlevåg havn. Frist: 15.10.13. 

4. Utarbeide avfallsplan for Berlevåg indre og ytre havn høsten 2013. Frist: 31.10.13. 

Avfallsplanen må utformes i overensstemmelse med kommunens planer om videre 

utbygging av Berlevåg havn.  

 

Tiltakene det vises til ovenfor må ses i sammenheng med at Berlevåg kommune nå er i 

sluttfasen av arbeidet med områderegulering av Berlevåg sentrum og havn. Målsettingen er at 

områdereguleringen skal sluttbehandles i kommunestyret 20.06.13. 

 

Berlevåg kommune håper Fylkesmannen har forståelse for at det er behov for å etablere en 

tettere dialog med næringen og nærmere kartlegging av forurensningskilder, før arbeidet med 

avfallsplanen igangsettes og gjennomføres. Kommunen har imidlertid tro på at oppføring av 

en servicestasjon sommeren 2013, på kort sikt vil gi en betydelig forbedring av 

avfallshåndteringen i Berlevåg havn. 
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Med hilsen 

 

 

 

Robert Moan 

fagleder Plan, utvikling og havn 
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HELSE- OG OMSORGSPLAN FOR BERLEVÅG KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Geir Goa Arkiv: F00 &30  

Arkivsaksnr.: 13/418   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/13 Formannskapet 11.06.2013 

/ Eldrerådet  

35/13 Kommunestyret 25.06.2013 

 

Innstilling: 

Framlagte forslag til helse- og omsorgsplan for Berlevåg kommune vedtas. 
 

 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 11.06.2013 

Sak: PS  36/13 

  

Resultat:  

 

Behandling i utvalget: 

 

Vedtak: 

Framlagte forslag til helse- og omsorgsplan for Berlevåg kommune vedtas. 
 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Den eksisterende Helse- og omsorgsplanen for Berlevåg kommune skulle ha blitt 
revidert i 2007. Arbeidet med revisjon har vært initiert ved flere anledninger, men på 
grunn av manglende kontinuitet i stillingen som Enhetsleder Helse, har arbeidet blitt 
forsinket. 
Siden årsskiftet 2012/2013 har en gruppe i kommunen arbeidet med planen. Gruppen 
bestod av konstituert Enhetsleder Helse Marjukka Oinas, Psykiatrisk sykepleier 
Merete Jensen, Teamleder Sykehjem Unni Stenberg, Teamleder HSP Beate Olsen, 
Helsesøster Ragnhild Hov, Fagleder Sosial og Barnevern Evy Leirbekk og medisinsk 
rådgiver i kommunen Lege Anita With Vårøy. 
 
Med bakgrunn i de utfordringer Berlevåg kommune står overfor de nærmeste årene; 
samhandlingsreformen med nye nasjonale føringer, ny helse- og omsorgslov og ny 
folkehelselov, har kommunen utarbeidet en ny helse- og omsorgsplan. Planen 
beskriver utfordringer og ulike aktiviteter og botilbud rettet mot eldre og andre som 
har krav på tjenester etter gjeldende lovgivning fram mot 2017. Helsefremmende og 
forebyggende arbeid vektlegges i tråd med kommunens Temaplan for folkehelse. 
 
Det er et hovedmål å legge til rette for at tjenestetilbudet skal bli mer helhetlig og 
pasientforløpene mer sammenhengende. Forutsetningene for å oppnå dette er å 
etablere en forståelse og samarbeidspraksis mellom nivåer og tjenestens ulike deler. 
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Fagmiljøene må i større grad enn i dag komme til med sin fagkompetanse der 
brukeren bor eller oppholder seg. 
 
Vedlegg: 
Forslag til helse- og omsorgsplan for Berlevåg kommune 
 

 
Bjørn Ove Persgård 

rådmann
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TEMAPLAN KULTUR 

 

 

Saksbehandler:  Odd Erling Myhren Tjøstheim Arkiv: 131 C00   

Arkivsaksnr.: 13/429   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/13 Kommunestyret 25.06.2013 

 

Innstilling: 

Framlagte forslag til temaplan kultur for Berlevåg kommune vedtas. 
 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Rådmannen legger med dette fram forslag til temaplan kultur for Berlevåg kommune. 
Temaplanen inngår i kommunens strategiske plan for utarbeiding av en helhetlig 
kommuneplan.  
 
Vurdering: 
Berlevåg kommune ønsker gjennom denne planen å spille en aktiv rolle i utviklingen 
av lokalsamfunnet der man legger til rette for stort engasjement og deltakelse i 
kulturlivet blant kommunens innbyggere. 
 
Kommunen ønsker videre gjennom denne temaplanen og sitt arbeid på feltet å 
oppfylle de kommunale oppgavene innen kultur. Kommunen ønsker også med denne 
planen å bevege kulturlivet i en retning som er ønskelig av innbyggerne og ulike 
kulturaktører i bygda. 
 
Vedlegg: 
Forslag til temaplan kultur for Berlevåg kommune. 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Ove Persgård 
rådmann 

 


