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PS 47/14 Godkjenning av møteprotokoll
Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Vedtak i Formannskapet - 28.05.2014:
Protokollene fra møtene 14. og 30. april 2014 enstemmig godkjent.

PS 48/14 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:
RS 14/18 Periodisk oppgjør mars
RS 14/19 Periodisk oppgjør april
RS 14/20 Svar på konsesjonssøknad på gnr 81 bnr 8
RS 14/21 Svar på søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 60 bnr 50 - innvilget
RS 14/22 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 84 bnr 37 –
innvilget uten boplikt
RS 14/23 Eiendommen gnr 43 bnr 7
RS 14/24 Klage vedr oppføring av hytte gnr 36 bnr 12 - vedtaket omgjøres
Repr. Oddvar Skogli har merknader til sakene 14/20 og 14/22 – konsesjonssøknader.
Vedtak i Formannskapet - 28.05.2014:
Vedtak enstemmig.
Referatsaker.

PS 49/14 Delegerte saker
Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:
DS 14/89 Gnr 43 bnr 125 - Tillatelse til oppføring av uthus
DS 14/90 Gnr 9 bnr 122 - Tillatelse til tiltak, nodehytte
DS 14/91 Godkjenning - Endring av gnr 36 bnr 36 med fradeling av tunet til boligformål og
salg av resten av eiendommen
DS 14/92 Godkjenning av fritidsbolig gnr 96 bnr 139
DS 14/93 Godkjenning - Endring av gnr 101 bnr 13 for opprettelse av ny matrikkelenhet
ved innløsing av festetomt gnr 101 bnr 13 fnr 1
DS 14/94 Godkjenning - Endring av forholdet mellom gnr 29 bnr 9 og gnr 29 bnr 46,
Bjørnebo Camping, innen reguleringsplan Nordkjosbotn sentrum
DS 14/95 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 102 bnr 166
DS 14/96 Godkjenning - Endring av driftsenheten gnr 9 bnr 5, 8, 132, 133 med fradeling
for nyetablering av boligformål

DS 14/97 Gnr 47 bnr 377 Tillatelse til tilbygg renseanlegg
DS 14/98 Godkjenning - Endring av gnr 29 bnr 140 for salg av tilleggsareal til boligformål
gnr 26 bnr 97 innen regulert område
DS 14/99 Godkjenning - Endring av gnr 41 bnr 13 for tilleggsareal til boligformål
gnr 41 bnr 20
DS 14/100 Gnr 29 bnr 206 og 207 - Tillatelse til tiltak, utskifting av drivstofftanker
DS 14/101 Gnr 26 bnr 124 - Godkjenning av tiltak, tilbygg garasje
DS 14/102 Gnr 34 bnr 5 - Tillatelse til tiltak, utvidelse av lagerhall
DS 14/103 Godkjenning - Omdisponering på eiendommen gnr 65 bnr 45 for nyetablering
av boligformål på tunet
DS 14/104 Rivetillatelse, brannskadet bolig - gnr 12 bnr 15 - Agnes Rafaelsen
DS 14/105 Tillatelse til tiltak - gnr 72 bnr 4, tilbygg til driftsbygning
DS 14/106 Godkjenning - Endring av gnr 29 bnr 102 for tilleggsareal til boligformål gnr 29
bnr 113 i henhold til planstatus
DS 14/107 Godkjenning - Deling av eiendommen gnr 43 bnr 223

Vedtak i Formannskapet - 28.05.2014:
Vedtak enstemmig.
Delegerte saker.

PS 50/14 Regnskap og årsmelding 2013 - Balsfjord kommune
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord kommunes årsregnskap godkjennes.
2. Balsfjord kommunes årsmelding godkjennes.

Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Tilrådning fra Formannskapet - 28.05.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 51/14 Disponering årsresultat 2013 og ubrukte lånemidler
Rådmannens innstilling:
1. Mindreforbruk driftsregnskap 2013, kr 3 756 314,68 settes av til disposisjonsfond.
2. Mindreforbruk investeringsregnskap 2013, kr 2 044 763,57 brukes til nedbetaling av
gjeld.

3. Ubrukte finansieringsmidler fra avsluttede investeringsprosjekt kr 1 459 155,31
disponeres slik:
Nedbetaling av gjeld
Overføres fra anleggsnr 603102 til 611110
Overføres fra anleggsnr 609103 til 611110

1 394 889,27
18 266,04
46 000,00

sum

1 459 155,31

4. Trollskogen barnehage etterbetales kr 137.890,77 i kommunalt driftstilskudd for 2013.
Finansieres fra disposisjonsfond.
Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Tilrådning fra Formannskapet - 28.05.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 52/14 1. tertialrapport 2014
Rådmannens innstilling:
- Vedlagte økonomirapport tas til orientering.
- Budsjettreguleringer i rapporten vedtas.
Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Tilrådning fra Formannskapet - 28.05.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 53/14 Budsjettprosess - budsjett 2015/ økonomiplan 2015-2018
Rådmannens innstilling:
Alternativ ... legges til grunn for budsjettprosess i formannskapet.
Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:
Et enstemmig formannskap vedtar Alternativ 2 – Rådmannen fremlegger saldert
budsjettforslag til formannskapet.

Tilrådning fra Formannskapet - 28.05.2014:
Alternativ 2. Rådmannen fremlegger saldert budsjettforslag til formannskapet.

PS 54/14 Utbygging for mobildekning i Balsfjord kommune
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune inngår samarbeid med Telenor med utbygging for mobildekning på
følgende steder:
1. Aursfjord – Josefvatn med 2 master og 1 endring på antenneretning
2. Balsfjordeidet med endring av antenneretning
Rådmann får fullmakt til å inngå intensjonsavtale med Telenor
Investeringene til utbyggingens 1. trinn innarbeides i økonomiplan for 2015 – 2018.

Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:
AP og SV v/Lars Klaus Mosli fremmer slikt forslag:
Lakselvdalen – Ny antenneretning
Tamokdal – Ny antenneretning
Det ble votert over forslaget fra Lars Klaus Mosli.
Forslaget fra Lars Klaus Mosli vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Deretter ble det votert over rådmannens innstilling
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 28.05.2014:
Balsfjord kommune inngår samarbeid med Telenor med utbygging for mobildekning på
følgende steder:
1.
Aursfjord – Josefvatn med 2 master og 1 endring på antenneretning
2.
Balsfjordeidet med endring av antenneretning
3.
Lakselvdalen – Ny antenneretning
4.
Tamokdal – Ny antenneretning
Rådmann får fullmakt til å inngå intensjonsavtale med Telenor
Investeringene til utbyggingens 1. trinn innarbeides i økonomiplan for 2015 – 2018.

PS 55/14 Søknad om omdisponering på driftsenheten gnr 11 bnr 5, 10, 14, 22
for nyetablering av bolig ved tunet på teig bnr 5
Rådmannens innstilling:
Balsfjord formannskap innvilger omsøkte endring av driftsenheten gnr 11 bnr 5, 10 14,
22 med omdisponering av areal til nyetablering av boligformål på bnr 5 slik det
framkommer av fig 3 i høringsbrev datert 11.12.2014.
Økt bokapasitet på gårdstun er viktig for gjennomføring av generasjonsskifte. Dette
fremmer og styrker opprettholdelse av fortsatt landbruksproduksjon på driftsenheten.
Omdisponeringen vil ikke skape drifts og/eller miljømessige ulemper for framtidig og
bærekraftig landbruksproduksjon på driftsenheten og/eller i området.
Omdisponeringen er i samsvar med arealplanbestemmelse 3.1 om landbruksbebyggelse.
Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8-2 dersom
det under arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig
aktivitet.
Omdisponeringstillatelsen faller bort dersom den ikke tiltaket er påbegynt innen 3 år
etter at tillatelsen ble gitt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i:
x
x
x
x
x
x
x
x

§1
§9
§1
§ 1-6
§ 27-4
§ 28-1
§ 7, 8, 9, 10, 12
§9

Jordlov, formålsparagraf
Jordlov, bruk av dyrka og dyrkbar jord
Plan og bygningsloven, formål
Plan og bygningslov, tiltak
Plan og bygningslov, atkomst
Plan og bygningslov, byggegrunn og miljøforhold
Naturmangfoldloven, kap II
Jordloven; Bortfall av tillatelse

Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Vedtak i Formannskapet - 28.05.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 56/14 Klage på saksbehandlingsgebyr for delings og konsesjonssak
Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Balsfjord opprettholder kravet om kr 5 000,- i saksbehandlingsgebyr i
sak 13/814, hvor det ble gitt delingstillatelse og konsesjon til en leieavtale av bruksrett
til parkering på gnr 99 bnr 6.

Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Vedtak i Formannskapet - 28.05.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 57/14 TV-aksjonen 2014 - opprettelse av kommunekomité
Ordførerens innstilling:
Balsfjord formannskap velges som kommunekomité for TV-aksjonen 2014.
Ordfører og varaordfører velges som hhv leder og nestleder av kommunekomiteen.
Utgiftene i forbindelse med TV-aksjonen dekkes av formannskapets budsjett.
Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Vedtak i Formannskapet - 28.05.2014:
Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 58/14 Innføring A-melding
Rådmannens innstilling:
1. Det bevilges kr 600 000 til investeringsprosjektet A-ordningen.
2. Bevilgningen finansieres med kr 120 000 i momskompensasjon og kr 480 000 fra
balansekonto 29100090 frie lånemidler.
3. Årlig driftsutgift kr 47 300 i 2015 og kr 35 000 fra 2016 innarbeides i økonomiplan ved
rullering til høsten.
Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Tilrådning fra Formannskapet - 28.05.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 59/14 Kystplan Tromsøregionen - fastsettelse av planprogram
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune fastsetter planprogram for Kystplan Tromsøregionen, med hjemmel
i plan- og bygningsloven §11-13.

Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Tilrådning fra Formannskapet - 28.05.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 60/14 Kommunal garanti - carport/kaldlager på Sandbukt
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune gir simpel garanti på inntil kr 400 000 for langsiktig lån Sansbukt
AS opptar i forbindelse med bygging av carport.
Det forutsettes av lånet tas opp med maksimalt 10 års løpetid, at garantiansvaret
reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, og opphører etter 10 år med tillegg av inntil
2 år.
Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Tilrådning fra Formannskapet - 28.05.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 61/14 Søknad om endring av gnr 36 bnr 19, 26 for deling av driftsenhet
og dispensasjon til boligformål
Rådmannens innstilling:
Balsfjord formannskap innvilger dispensasjon og gir tillatelse til endring av
driftsenheten gnr 36 bnr 19, 26 med fradeling av ca 10,8 daa til boligformål som det
framgår av fig 3 i rådmannens høringsbrev datert 10.2.2014.
Balsfjord kommune, som veimyndighet, gir tillatelse til nyetablering av avkjørsel fra
kommunal vei Hølveien slik det framkommer av fig 3 i rådmannens høringsbrev datert
10.2.2014.

Avkjørselen skal være dimensjonert i forhold til nytt trafikkvolum i forhold til
retningslinjer/instruks for utforming av avkjørsler til kommunal veg, ”Krav til
avkjørsel”.
Rådmannen finner at deling etter jordloven ikke vil gi drifts og/eller miljømessige
ulemper for framtidig og bærekraftig landbruket på eiendommen og/eller i området, og
er derfor forsvarlig.
I forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende retningslinjer vil tiltaket derfor
ikke tilsidesette viktige arealinteresser knyttet til planstatus, som er LNFR-formål og
dispensasjon innvilges.
Topografi, løsmassemektighet og jordtype (rapport XD-641A, Statens vegvesen), tilsier
at områdestabiliteten er god. Tiltaket kan gjennomføres uten avbøtende tiltak. Omsøkte
fradeling og tiltak tilfredsstiller krav gitt i TEK 10 og NVE veileder «Vurdering av
områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper.»
Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8-2 dersom
det under arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig
aktivitet.
Dersom dispensasjon ikke er benyttet senest 3 år etter tillatelse er gitt, faller
dispensasjonen bort. Slik tillatelse faller også bort dersom det ikke er rekvirert
oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt.
Vedtaket er fattet med hjemmel i:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

§1
§9
§ 12
§1
§ 19-1
§ 19-2
§ 1-6
§ 20-1, m)
§ 27-4
§ 7, 8, 9, 10, 12
§ 21-9
§ 9, 12

Jordlov, formålsparagraf
Jordlov, bruk av dyrka og dyrkbar jord
Jordlov, deling, forpaktning, tomtefeste med mer
Plan og bygningsloven, formål
Plan og bygningsloven, Søknad om dispensasjon
Plan og bygningsloven, Dispensasjonsvedtaket
Plan og bygningslov, tiltak
Plan og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
Plan og bygningslov, atkomst
Naturmangfoldloven, kap II
Bortfall av tillatelse
Jordloven; Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og
bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak
og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser.

Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Vedtak i Formannskapet - 28.05.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 62/14 Godkjenning av revidert finansieringsplan for kunstgressbane og
friidrettsanlegg del 1 og del 2 Sand
Rådmannens innstilling:
-

Revidert finansieringsplanen for kunstgressbane og to nærmiljøanlegg godkjennes
Balsfjord kommune forskutterer spillemidler med kr 1 353.000,Balsfjord kommunes andel av kostnad til belysning avgrenses til spillemiddel andelen
Kommunalt tilskudd på 10% av kostnadsramme finansieres med disposisjonsfond
Idrettslagenes andel av kostnadsdekning ekskl. egeninnsats/dugnad er nå beregnet til kr
636 810,-. Egenandelen vil justeres opp ved eventuelle overskridelser.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med idrettslagene om innbetaling av
egenandel, samt lagenes ansvar vedr drift og vedlikehold av anleggene.

Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:
Repr. Lars Klaus Mosli er inhabil i behandling av denne saken og fratrer møtet. Odd Ronald
Nilsen tiltrer som vara.
AP og SV v/Gunda Johansen fremmer følgende forslag på endring av strekpkt. 4:
- kommunalt tilskudd på 20% av kostnadsramme finansieres med disposisjonsfond.
Det ble votert over forslaget fra Gunda Johansen.
Gunda Johansens forslag falt med 3 mot 4 stemmer.
Deretter ble det votert over hele rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 28.05.2014:
-

Revidert finansieringsplanen for kunstgressbane og to nærmiljøanlegg godkjennes
Balsfjord kommune forskutterer spillemidler med kr 1 353.000,Balsfjord kommunes andel av kostnad til belysning avgrenses til spillemiddel andelen
Kommunalt tilskudd på 10% av kostnadsramme finansieres med disposisjonsfond
Idrettslagenes andel av kostnadsdekning ekskl. egeninnsats/dugnad er nå beregnet til kr
636 810,-. Egenandelen vil justeres opp ved eventuelle overskridelser.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med idrettslagene om innbetaling av
egenandel, samt lagenes ansvar vedr drift og vedlikehold av anleggene.

Odd Ronald Nilsen fratrer møtet, og Lars Klaus Mosli tiltrer møtet igjen.

PS 63/14 Nels Bomstad - Søknad om dispensasjon for barmarkskjøring med
ATV

Rådmannens innstilling:
Nels Bomstad gis tillatelse til å benytte ATV for transport av bagasje/utstyr til privat hytte
ved Storvatnet etter trase angitt i vedlagte kart datert 10.03.2014. Kjøringen kan bare skje
etter anleggsveien opp til Storvatnet, og etter følgende vilkår:








All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å
unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke
grunneiers rett til å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises
på forlangende.
Tillatelsen gjelder barmarkskjøring kun etter anleggsvei.
Tillatelse gjelder kun søker som fører av kjøretøyet.
Førerkort, vognkort, dispensasjon og kart med inntegnet kjørerute skal medbringes under
kjøring.
Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal
kjøring innstilles til reinen har trekt ut av området.
Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Tillatelsen er gyldig til og med 31.12.2017.
Vedtaket er fattet med hjemmel i «Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark
og på islagte vassdrag» § 6.

Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:

Vedtak i Formannskapet - 28.05.2014:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 64/14 Boligtomter i Mestervik - utvikling av tettstedet
Rådmannens innstilling:
Balsfjord formannskap vil prioritere boligfelt på eiendommen gnr. 91/bnr. 3 for videre
utvikling i Mestervik. I påvente av reguleringsplan for dette området vil formannskapet
ikke godkjenne omdisponeringer for nye boligområder i Mestervik.

Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:
SP v/Oddvar Skogli fremmer følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet som blir før ferien.
Oddvar Skoglis forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Vedtak i Formannskapet - 28.05.2014:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet som blir før ferien.

PS 65/14 Ansvarsforhold for bru på privat gårdsvei, Vassmo
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord kommune påtar seg ikke kostnader knyttet til opprusting av bru på privat
vei til Vassmo gård.
2. Balsfjord kommune vil ta initiativ til å fremme saken for jordskifteretten for å avklare
atkomstrettigheter og økonomiske forpliktelser for alle tilknyttet gårdsveien.

Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:
H/FrP og SP v/Oddvar Skogli fremmer slikt forslag:
1. Etter samråd med Ole Sørensen avsluttes saken.
2. Balsfjord kommune vil ikke ta videre initiativ i saken.
Det ble votert over rådmannens innstilling mot forslaget fra Oddvar Skogli.
Oddvar Skoglis forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling falt.
Vedtak i Formannskapet - 28.05.2014:
1. Etter samråd med Ole Sørensen avsluttes saken.
2. Balsfjord kommune vil ikke ta videre initiativ i saken.

PS 66/14 Stedsutvikling Storsteinnes og Nordkjosbotn
Rådmannens innstilling:
1. Balsfjord formannskap ber rådmannen iverksette prosess for
stedsutviklingsprosjekt i Nordkjosbotn. Foreløpig kostnadsramme er 300 000
kroner
2. Prosjektet skal basere seg på bred medvirkning fra innbyggere, næringsliv og
politikere
3. Prosjektet skal munne ut i en juridisk bindende plan
4. Tiltak som beskrives skal være praktisk og økonomisk gjennomførbare, og
konsekvenser skal beskrives i planen
5. Når prosjektet for Nordkjosbotn nærmer seg avslutning iverksettes tilsvarende
prosess for Storsteinnes

Behandling i Formannskapet - 28.05.2014:
SP v/Oddvar Skogli fremmer følgende forslag:
Stedsutviklingsplan for Nordkjosbotn og Storsteinnes:
Pkt. 1 – ordet Nordkjosbotn bytter med Storsteinnes
Pkt 5 – ordet Storsteinnes bytter med Nordkjosbotn
Det ble først votert over pkt 1 i forslaget fra Oddvar Skogli mot pkt 1 i rådmannens innstilling.
Pkt 1 i Oddvar Skoglis forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Mindretallet 2, stemte for pkt 1 i rådmannens innstilling.
Så ble det votert over pkt 5 i forslaget fra Oddvar Skogli mot pkt 5 i rådmannens innstilling.
Pkt 5 i Oddvar Skoglis forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Mindretallet 2, stemte for pkt 5 i rådmannens innstilling.
Tilslutt ble det votert over rådmannens innstilling, med allerede vedtatte endringer.
Rådmannens innstilling, med allerede vedtatte endringer, vedtatt med 5 mot 2
stemmer.

Vedtak i Formannskapet - 28.05.2014:
1. Balsfjord formannskap ber rådmannen iverksette prosess for
stedsutviklingsprosjekt på Storsteinnes. Foreløpig kostnadsramme er 300 000
kroner
2. Prosjektet skal basere seg på bred medvirkning fra innbyggere, næringsliv og
politikere
3. Prosjektet skal munne ut i en juridisk bindende plan
4. Tiltak som beskrives skal være praktisk og økonomisk gjennomførbare, og
konsekvenser skal beskrives i planen
5. Når prosjektet for Storsteinnes nærmer seg avslutning iverksettes tilsvarende
prosess for Nordkjosbotn.
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