MØTEPROTOKOLL
Formannskap
Dato:
Sted:
Arkivsak:

22.09.2016 kl. 9:00 – 15:40
Kommunestyresalen
14/00582
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Dag Sigurd Brustind (permisjon fra kl 1405), Jim Kristiansen,
Marthe Stensen, Roy-Helge Andreassen og Hugo Salomonsen

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

Roe Jenset (rådmann)

Protokollfører:

Siv Korneliussen og Roe Jenset



Åpning ved ordfører
1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
2. Godkjenning av saksliste
Sakslisten ble godkjent.
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Saker til behandling

81/16 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN, DETALJREGULERING,
ÅNDERKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE I IBESTAD KOMMUNE.
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
81/16

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 11 vedtar Ibestad kommune å fremme
forslaget til «Detaljregulering, Ånderkleiva næringsområde» med plankart,
planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for høring og offentlig ettersyn.
Eventuell merknadsbehandling, justering av plandokumenter, møteaktivitet etc. fram
til endelig behandling skal utføres av forslagsstiller for egen regning.

Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12 – 11 vedtar Ibestad kommune å
fremme forslaget til «Detaljregulering, Ånderkleiva næringsområde» med
plankart, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for høring og offentlig
ettersyn.
Eventuell merknadsbehandling, justering av plandokumenter, møteaktivitet
etc. fram til endelig behandling skal utføres av forslagsstiller for egen regning.

[Lagre]
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82/16 Deling av eiendom - gnr. 88/2
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
82/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet fatter følgende vedtak:
1. Formannskapet tillater etter jordlovens § 12 fradeling av en ca. 0,6 daa tomteparsell fra gnr. 88/2 i.h.t. vedlagte kartskisse
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal
landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at dette
ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i et eget administrativt vedtak

Møtebehandling
AF/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering
Forslaget fra AF/H/Sp ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Saken utsettes.

[Lagre]
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83/16 Søknad om deling av eiendom - gnr. 82/1 - tomt
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
83/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven §
12 å innvilge fradeling av en ca. 1,5 daa hyttetomt i Nord-Forså utmark fra gnr.
82/1
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal
landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at
dette ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt vedtak

Møtebehandling
AF/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende tillegg:
Tiltaket skal ikke være til hinder for alminnelig ferdsel i strandsonen.
Votering
Først ble det votert over rådmannens forslag: Enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over forslaget fra AF/H/Sp: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven
§ 12 å innvilge fradeling av en ca. 1,5 daa hyttetomt i Nord-Forså utmark
fra gnr. 82/1
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal
landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at
dette ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt vedtak
4. Tiltaket skal ikke være til hinder for alminnelig ferdsel i strandsonen.

[Lagre]
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84/16 Deling av eiendom - gnr. 82/3 - Nord-Forså
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
84/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven å innvilge
fradeling av en inntil ca. 0,5 daa tomt som skissert på vedlagte kart, fra gnr. 82/3 ved
Mevatnet/Sandvatnet i Nord-Forså utmark:
1. Saken er behandlet etter jordloven § 12
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal
landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at dette
ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt vedtak

Møtebehandling
AF/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende tillegg:
Tiltaket skal ikke være til hinder for alminnelig ferdsel i strandsonen.
Votering
Det ble votert over rådmannens forslag til vedtak med tillegg av forslaget fra
AF/H/Sp: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven å innvilge
fradeling av en inntil ca. 0,5 daa tomt som skissert på vedlagte kart, fra gnr. 82/3 ved
Mevatnet/Sandvatnet i Nord-Forså utmark:
1. Saken er behandlet etter jordloven § 12
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal
landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at
dette ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt vedtak
4. Tiltaket skal ikke være til hinder for alminnelig ferdsel i strandsonen.

[Lagre]
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85/16 Søknad om deling av eiendom - gnr. 82/1 - parsell
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
85/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven
§ 12 å innvilge fradeling av en ca. 30 daa utmarks-eiendom, fordelt på 1
teig i Nord-Forså utmark
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal
landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at
dette ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt vedtak

Møtebehandling
AF/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende tillegg:
Det omsøkte arealets klassifisering i jordregisteret skal ikke endres.
Votering
Først ble det votert over rådmannens forslag til vedtak: Enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over forslaget fra AF/H/Sp: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
1. Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven §
12 å innvilge fradeling av en ca. 30 daa utmarks-eiendom, fordelt på 1 teig i
Nord-Forså utmark
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal
landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at
dette ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt
4. Det omsøkte arealets klassifisering i jordregisteret skal ikke endres.
[Lagre]
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86/16 Deling av bebygd tomt - gnr. 82/13
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
86/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven å innvilge
fradeling av inntil ca. 1,5 daa tomt som skissert på vedlagte kart, fra gnr. 82/13 ved
Mevatnet/Sandvatnet i Forsaa utmark:
1. Saken er behandlet etter jordloven § 12
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal
landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at
dette ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt vedtak

Møtebehandling
AF/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende tillegg:
Tiltaket skal ikke være til hinder for alminnelig ferdsel i strandsonen.
Votering
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg av forslaget fra AF/H/Sp ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Formannskapet vedtar, etter en samlet vurdering og i henhold til jordloven å innvilge
fradeling av inntil ca. 1,5 daa tomt som skissert på vedlagte kart, fra gnr. 82/13 ved
Mevatnet/Sandvatnet i Forsaa utmark:
1. Saken er behandlet etter jordloven § 12
2. Det må hensyn tas at eiendommen ligger i et område hvor normal
landbruksaktivitet med beitedyr, ferdsel, støy og lukt kan forekomme og at
dette ikke kan påklages.
3. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i eget administrativt vedtak
4. Tiltaket skal ikke være til hinder for alminnelig ferdsel i strandsonen.

[Lagre]
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87/16 SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR NY VEI-TRASE I
TILKNYTNING TIL "GAMMANVEIEN" på Bolla Indre
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
87/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. I medhold av Jordloven § 1 og 11 og Skogloven § 7 samt Forskrift om veger
for landbruksformål, godkjenner Ibestad kommune bygging av endret veitrasé
i tilknytning til omsøkt skogsveg slik som fremkommer på vedlagte kartutsnitt.
2. Veitraséen skal bygges etter veg-normalens retningslinjer for veiklasse 7,
traktorvei
3. Formannskapet tar ikke, i dette vedtaket, stilling til om skogen, som finnes i
veiens nedslagsfelt, har egnet hogstmodenhet eller har nok kubikkmasse pr.
dekar til å være berettiget tilskudd fra Staten.
4. Veibyggingen må stanses og kommunen eller kulturvernmyndigheter må
varsles hvis kulturminner, nøkkel-biotoper eller andre verneverdige objekter
kan skades av veibyggingen
5. Saken behandles etter Plan og bygningsloven i et eget administrativt vedtak

Møtebehandling
AF/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.
Votering
Det ble votert over forslaget fra AF/H/Sp: Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Saken utsettes.

[Lagre]
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88/16 Salgsbevilling for alkohol - Engenes Dagligvare AS
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
88/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet fatter følgende vedtak:
Ibestad kommune innvilger søknad mottatt 01.07..2016 fra Engenes Dagligvare AS
v/Trond Jenssen, slik:
1. Salgsbevilling for alkohol – øl, alkoholgruppe 1, inntil 4,7 alkohol.
2. Ansvarlig bevillingsinnehaver er styrer Trond Jenssen.
3. Det gis fritak for bestemmelsen om stedfortreder idet dette ansees å være et
urimelig tyngende krav for denne bevillingsinnehaveren.
4. Bevillingsgebyret beregnes hvert år etterskuddsvis basert på
omsetningsoppgave fra bevillingsinnehaver. Med andre ord skal
revisorbekreftet omsetningsoppgave for foregående år (dvs. etterskuddsvis)
innleveres innen 1. april hvert år.
5. Bevillingen gjelder for salg fra Engenes Dagligvare AS, 9455 Engenes og
gjelder innenfor fastsatt tidsrom og regler for salg av alkoholholdig drikk i
Ibestad kommune gitt i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ibestad kommune.
Dette innebærer blant annet at bevillingen er gyldig frem til 30.06.2020.
6. Bevillingens gis under forutsetning om at bevillingsgebyr for de 3 siste år (dvs.
2013, 2014 og 2015) innbetales.
7. Skjenketiden kan justeres i perioden, etter den til enhver tids gjeldende
Rusmiddelpolitiske handlingsplan.

Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Ibestad kommune innvilger søknad mottatt 01.07..2016 fra Engenes Dagligvare AS
v/Trond Jenssen, slik:
1. Salgsbevilling for alkohol – øl, alkoholgruppe 1, inntil 4,7 alkohol.
2. Ansvarlig bevillingsinnehaver er styrer Trond Jenssen.
3. Det gis fritak for bestemmelsen om stedfortreder idet dette ansees å være
et urimelig tyngende krav for denne bevillingsinnehaveren.
4. Bevillingsgebyret beregnes hvert år etterskuddsvis basert på
omsetningsoppgave fra bevillingsinnehaver. Med andre ord skal
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revisorbekreftet omsetningsoppgave for foregående år (dvs.
etterskuddsvis) innleveres innen 1. april hvert år.
5. Bevillingen gjelder for salg fra Engenes Dagligvare AS, 9455 Engenes og
gjelder innenfor fastsatt tidsrom og regler for salg av alkoholholdig drikk i
Ibestad kommune gitt i Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ibestad
kommune. Dette innebærer blant annet at bevillingen er gyldig frem til
30.06.2020.
6. Bevillingens gis under forutsetning om at bevillingsgebyr for de 3 siste år
(dvs. 2013, 2014 og 2015) innbetales.
7. Skjenketiden kan justeres i perioden, etter den til enhver tids gjeldende
Rusmiddelpolitiske handlingsplan.

[Lagre]
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89/16 Salgsbevilling for alkohol - Ånstad Dagligvare og Bensin
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
89/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet fatter følgende vedtak:
Ibestad kommune innvilger søknad mottatt 28.06.2016 fra Ånstad Dagligvare og
Bensin v/Åge Olsen, slik:
1. Salgsbevilling for alkohol – øl, alkoholgruppe 1, inntil 4,7 alkohol.
2. Ansvarlig bevillingsinnehaver er styrer Åge Olsen med stedfortreder Astrid
Olsen.
3. Bevillingsgebyret beregnes hvert år etterskuddsvis basert på
omsetningsoppgave fra bevillingsinnehaver. Med andre ord skal
revisorbekreftet omsetningsoppgave for foregående år (dvs.
etterskuddsvis) innleveres innen 1. april hvert år.
4. Bevillingen gjelder for salg fra Ånstad Dagligvare og Bensin AS,
Andørjaveien 452, 9454 Ånstad, og gjelder innenfor fastsatt tidsrom og
regler for salg av alkoholholdig drikk i Ibestad kommune gitt i
Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ibestad kommune. Dette innebærer
blant annet at bevillingen er gyldig frem til 30.06.2020.
5. Bevillingens gis under forutsetning om at bevillingsgebyr for de 3 siste år
(dvs. 2013, 2014 og 2015) innbetales.
6. Skjenketiden kan justeres i perioden, etter den til enhver tids gjeldende
Rusmiddelpolitiske handlingsplan.

Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Ibestad kommune innvilger søknad mottatt 28.06.2016 fra Ånstad Dagligvare og
Bensin v/Åge Olsen, slik:
1. Salgsbevilling for alkohol – øl, alkoholgruppe 1, inntil 4,7 alkohol.
2. Ansvarlig bevillingsinnehaver er styrer Åge Olsen med stedfortreder Astrid
Olsen.
3. Bevillingsgebyret beregnes hvert år etterskuddsvis basert på
omsetningsoppgave fra bevillingsinnehaver. Med andre ord skal
revisorbekreftet omsetningsoppgave for foregående år (dvs. etterskuddsvis)
innleveres innen 1. april hvert år.
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4. Bevillingen gjelder for salg fra Ånstad Dagligvare og Bensin AS, Andørjaveien
452, 9454 Ånstad, og gjelder innenfor fastsatt tidsrom og regler for salg av
alkoholholdig drikk i Ibestad kommune gitt i Rusmiddelpolitisk handlingsplan
for Ibestad kommune. Dette innebærer blant annet at bevillingen er gyldig
frem til 30.06.2020.
5. Bevillingens gis under forutsetning om at bevillingsgebyr for de 3 siste år (dvs.
2013, 2014 og 2015) innbetales.
6. Skjenketiden kan justeres i perioden, etter den til enhver tids gjeldende
Rusmiddelpolitiske handlingsplan.
[Lagre]
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90/16 Salgsbevilling for alkohol - Dypvik AS - Matkroken Hamnvik
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
90/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet fatter følgende vedtak:
Ibestad kommune innvilger søknad mottatt 18.04.2016 fra Dypvik AS v/Åse Thode
Iversen, slik:
1. Salgsbevilling for alkohol – øl, alkoholgruppe 1, inntil 4,7 alkohol.
2. Ansvarlig bevillingsinnehaver er styrer Åse Thode Iversen med
stedfortreder Tone Johnsen.
3. Bevillingsgebyret beregnes hvert år etterskuddsvis basert på
omsetningsoppgave fra bevillingsinnehaver. Med andre ord skal
revisorbekreftet omsetningsoppgave for foregående år (dvs.
etterskuddsvis) innleveres innen 1. april hvert år.
4. Bevillingen gjelder for salg fra Matkroken Hamnvik, Hamnvik, 9450
Hamnvik og gjelder innenfor fastsatt tidsrom og regler for salg av
alkoholholdig drikk i Ibestad kommune gitt i Rusmiddelpolitisk
handlingsplan for Ibestad kommune. Dette innebærer blant annet at
bevillingen er gyldig frem til 30.06.2020.
5. Bevillingens gis under forutsetning om at bevillingsgebyr for de 3 siste år
(dvs. 2013, 2014 og 2015) innbetales.
6. Skjenketiden kan justeres i perioden, etter den til enhver tids gjeldende
Rusmiddelpolitiske handlingsplan.

Møtebehandling

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Ibestad kommune innvilger søknad mottatt 18.04.2016 fra Dypvik AS v/Åse Thode
Iversen, slik:
1. Salgsbevilling for alkohol – øl, alkoholgruppe 1, inntil 4,7 alkohol.
2. Ansvarlig bevillingsinnehaver er styrer Åse Thode Iversen med
stedfortreder Tone Johnsen.
3. Bevillingsgebyret beregnes hvert år etterskuddsvis basert på
omsetningsoppgave fra bevillingsinnehaver. Med andre ord skal
revisorbekreftet omsetningsoppgave for foregående år (dvs.
etterskuddsvis) innleveres innen 1. april hvert år.
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4. Bevillingen gjelder for salg fra Matkroken Hamnvik, Hamnvik, 9450
Hamnvik og gjelder innenfor fastsatt tidsrom og regler for salg av
alkoholholdig drikk i Ibestad kommune gitt i Rusmiddelpolitisk
handlingsplan for Ibestad kommune. Dette innebærer blant annet at
bevillingen er gyldig frem til 30.06.2020.
5. Bevillingens gis under forutsetning om at bevillingsgebyr for de 3 siste år
(dvs. 2013, 2014 og 2015) innbetales.
6. Skjenketiden kan justeres i perioden, etter den til enhver tids gjeldende
Rusmiddelpolitiske handlingsplan.

[Lagre]
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91/16 Budsjett 2017 - forslag til budsjettkutt
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
91/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tar rådmannen sitt saksframlegg, og orientering om økonomien i
Ibestad kommune, til etterretning og ber rådmannen fremme et budsjett i balanse
basert på de framlagte kutt.

Møtebehandling
Omforent v/Dag Sigurd Brustind fremmet forslag om følgende:
Saken utsettes.
Votering
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Saken utsettes
[Lagre]
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92/16 Endringer i kommuneloven
Behandlet av
1 Formannskap
2 Kommunestyret

Møtedato
22.09.2016

Saknr
92/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret tar de foreslåtte endringene i kommuneloven til orientering.

Møtebehandling
AFL/H/Sp v/Jim Kristiansen fremmet forslag om følgende tillegg/endring:
Kommunestyret tar de foreslåtte endringene i kommuneloven samt
formannskapets høringssvar til orientering.
Votering
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg av forslaget fra AFL/H/Sp ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret tar de foreslåtte endringene i kommuneloven samt
formannskapets høringssvar til orientering.
[Lagre]
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93/16 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker Formannskapsmøte 22.09.2016
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
22.09.2016

Saknr
93/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Styringssaker:
1. Topp Ti
Drøftingssaker:
Ingen
Orienteringssaker:
1. Økonomisk driftskontroll per august 2016 – Rådmann
Diverse:
Ingen

Møtebehandling

Votering

Vedtak

Styringssaker:
1. Topp Ti
Se vedlegg 1 mht milepæler, utfordringer og anbefalinger.

Drøftingssaker:
Ingen

Orienteringssaker:
1. Økonomisk driftskontroll per august 2016 – Rådmann
Rådmannen orienterte om den økonomiske situasjonen pr august 2016.
2. Informasjon fra møtet med fylkesmannen 20.09.2016 Kommunereformen v/ordfører
Ordfører orienterte fra sitt møte med fylkesmannen. Rådmannen var også til
stede.

Diverse:
Ingen
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Spørsmål fra formannskapet:
1. Hugo Salomonsen: Trafikkøkning/hastighet Skaret.
Rådmannen og leder PNU svarte.
2. Jim Kristiansen: Referater byggemøter, Ibestad skole.
Leder PNU svarte.
3. Jim Kristiansen: Stikkrenne Ånstad, avkjøring fra FV132 til barnehagen.
Leder PNU svarte.
4. Jim Kristiansen: Manglende veinummer boliger i Ibestad.
Leder PNU svarte.

[Lagre]
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