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Merknader:
7 av 7 medlemmer tilstede
Innkallingen – enstemmig godkjent
Til sakslista
En ettersendt sak. 19/5 - Dispensasjonssøknad fritidseiendom – anneks for rullestolbruker.
Saken får saksnr 147/18. Eventuelt blir da 148/18.
Møtet starter med orientering fra KLP.
Sakslista med overnevnte tilføyelser godkjennes enstemmig
KLP v/kunde og salgsleder Even Bladt Jarlseth orienterer om følgende:

-

Kort om KLP
Nøkkeltall for Balsfjord kommune
Pensjoneringsmønster og AFP- uttak
Finansiering av pensjon – premie og kostnad 2018/2019
Ny offentlig tjenestepensjon
Medlemsfordeler for ansatte i Balsfjord kommune

Orientering v/kommunalsjef John Vegard Gystad
 Status reguleringsplan Bergneset
Saken antas ferdigbehandlet til formannskapsmøtet 10.oktober 2018 med påfølgende
behandling i kommunestyre 31.oktober 2018.

Offentlig saksliste:
Saksnr
Innhold
Arkivsaksnr
PS 126/18 Godkjenning av møteprotokoller 20.06., 06.07. og
13.07.18
PS 127/18

Referatsaker

PS 128/18

Delegerte saker

PS 129/18

Søknad om deling av driftsenhet 18/20 og 37

18/20

PS 130/18

Delingssak 58/4 - fradeling av tun for salg av
resten til eier av boligtomt

58/4

PS 131/18

Forhåndsvurdering reguleringsplan på 50/1 –
Vesterbotn

143

PS 132/18

Innspill til planprogram for reguleringsplan
Utgård 26/9 - Plan ID 1933/271

26/9

PS 133/18

Innspill til reguleringsplan Snebakkan grendefelt
36/20 og 36/2 - Plan ID 1933-266

L12

PS 134/18

Utvidelse av reguleringsplan Vang kirkegård 26/42 og 26/89

611

PS 135/18

Høringsutkast Planprogram for revisjon av
kommuneplanens arealdel

141

PS 136/18

REGIONAL STRATEGISK NÆRINGSPLAN
FOR TROMSØREGIONEN 2018 – 2022 VEDTAK AV PLAN

026

PS 137/18

Revidering av lokal forskrift til lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag for Balsfjord
kommune

K01

PS 138/18

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven til
å lande med helikopter på Sagelvvatnet

K01

PS 139/18

Søknad om fornyelse av dispensasjon fra
motorferdselloven - barmarkskjøring - *****
*****

K01

PS 140/18

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for K01
barmarkskjøring - ***** ***** *****

PS 141/18

Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for K01
barmarkskjøring - Vestre Balsfjord grunneierlag

PS 142/18

Delegasjonsfullmakt ved ulovlighetsoppfølgning –
byggesak

PS 143/18

Boliger for personer med særskilte behov Offentlig-privat samarbeid

613

PS 144/18

Status sak 43/18 - 1,5 mill avsatt til kommunal
vei/bru

Q14

PS 145/18

Evaluering og utredning om; Fremtidig
organisering Rådmann, administrative enheter og
forvaltning i Balsfjord kommune.

031

PS 146/18

Mottatt dom BUPA sak

F10

PS 147/18

Eventuelt

PS 127/18
RS 18/16
RS 18/17
RS 18/18
RS 18/19
RS 18/20
RS 18/21

Referatsaker
Fylkesmannen opphever Balsfjord kommunes
vedtak for dispensasjon for oppkjøring av skiløype
Vedtak om endring av reguleringsplan for
Nordkjoselv boligfelt
Orientering om søknadsplikt til Fylkesmannen for
motorferdsel i nytt naturvernområde - Skardet
Opphever Balsfjord kommune vedtak i sak 63/18 bruk av snøskuter for å kontrollere fiskekort på
Sagelvvatn
Klage tas ikke til følge - vedtaket stadfestes delingssak 39/8
Kopi av brev - Konsesjon ved erverv av
eiendommen 36/38 i Balsfjord

K01
L12
K01
K01
39/8
36/38

PS 128/18 Delegertsaker
DS 18/111
DS 18/112
DS 18/113
DS 18/114
DS 18/115
DS 18/116
DS 18/117
DS 18/118
DS 18/119
DS 18/120
DS 18/121
DS 18/122
DS 18/123
DS 18/124
DS 18/125
DS 18/126
DS 18/127
DS 18/128
DS 18/129
DS 18/130
DS 18/131
DS 18/132
DS 18/133
DS 18/134

103/154 - Tillatelse til tiltak ett-trinn - Fritidsbolig
- Marit Sjo Lorentzen
93/4 - Tillatelse til tiltak ett-trinn - fritidsbolig
Arnulf Hole
39/145 - Tillatelse i ett trinn - garasje - Ingeborg
Guldbrandmoen
80/5 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett fasadeendring eksisterende bolig - Kåre Andreas
Bjørkli-Eriksen
29/82 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett garasjeuthus - Bård Pedersen
29/175 - Igangsettingstillatelse til tiltak: fjerning
av overflatemasser for klargjøring av tomt - Nord
Norsk Maskinutleie AS
65/11 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett lagerbygg landbruk - Ole Magnus Polle
49/31 - Tillatelse til tiltak - ett trinns søknad - ny
bolig Jan-Martin Grønås
10/58 - Rammetillatelse - bolig - Lillian
Thomassen
88/123 - Tillatelse til tiltak ett-trinn - fritidsbolig Byggsøk Norge AS
43/164 - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett garasje - Otto Nordhus
101/2 - Ettergodkjenning av tiltak - brygge og
molo på Hamnvågnes
61/13 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving
anneks - Therese Pettersen
26/109 - Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad for
garasje / redskapsskjul, Per-Otto Nilsen
47/212 -Vedtak byggesøknad nodehytte - Signal
47/40 - Tillatelse til tiltak - riving av bygg Pedersens Byggservice
29/102 - Vedtak byggesøknad nodehytte - Signal
Bredbånd AS
47/174 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Naust - Roger Østerli
72/5 - Ettergodkjenning og ferdigattest for oppført
silo - Yngve With
52/8 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg
til fritidsbolig - Terje Smith-Meyer
29/169 - Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad for
omdisponering til leiligheter og hybler Kløverlund
utleieboliger - Nysted AS
102/88 - Tillatelse til tiltak - Øivind Irtun
Parsell av 36/20 - Tillatelse til tiltak ett-trinn - ny
bolig - Lisa-Marie Falung Lunde og Kristian
Hansen
101/3 - Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann
fra bolig - Alexander Kongsli

103/154
93/4
39/145
80/5
29/82
29/175
65/11
49/31
10/58
88/123
43/164
101/2
61/13
26/106
47/212
47/40
29/102
47/174
72/5
52/8
29/169
102/88
36/20
101/3

DS 18/135
DS 18/136
DS 18/137
DS 18/138
DS 18/139
DS 18/140
DS 18/141
DS 18/142
DS 18/143
DS 18/144
DS 18/145
DS 18/146

86/49 -Igangsettingstillatelse - Fritidsbolig Solfrid Rognmo
47/121 - Tillatelse til bruksendring kjeller og
loftstue - Sirikit Gout bomstad
Godkjenning - Endring av eiendommer for erverv
av areal til gang og sykkelvei på Meistervik
101/3 - Bygging av nytt bolighus - godkjent
omdisponering etter jordlovens § 9
Gnr 36 bnr 20 - søknad om fradeling av tomt til
boligformål. Saksbehandling etter jordloven.
Godkjenning - Endring av bruksformål 103/132
Godkjenning - Endring av 29/7 med oppretting av
ny eiendom i henhold til reguleringsformål
Svar på søknad om omdisponering av
innmarksbeite på 72/5 til silobygg - innvilget
Godkjenning - Ny geometri for endring av 26/200
Godkjenning - Ny geometri for oppretting av ny
eiendom på 102/113
Godkjenning - Geometrisk endring og lokalisering
av ny eiendom til grendehus i Tamokdalen
Avslag på søknad om fornyelse av
scooterdispensasjon

86/49
47/121
611
101/3
36/20
103/132
29/7
72/5
26/200
102/113
43/1
K01

PS 126/18 Godkjenning av møteprotokoll
Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
Møteprotokollene fra 20.06., 06.07. og 13.07.18 godkjennes.
PS 127/18 Referatsaker
Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
Referatsakene godkjennes
RS 18/16 Fylkesmannen opphever Balsfjord kommunes vedtak for dispensasjon for oppkjøring
av skiløype
RS 18/17 Vedtak om endring av reguleringsplan for Nordkjoselv boligfelt
RS 18/18 Orientering om søknadsplikt til Fylkesmannen for motorferdsel i nytt
naturvernområde - Skardet
RS 18/19 Opphever Balsfjord kommune vedtak i sak 63/18 - bruk av snøskuter for å
kontrollere fiskekort på Sagelvvatn
RS 18/20 Klage tas ikke til følge - vedtaket stadfestes - delingssak 39/8
RS 18/21 Kopi av brev - Konsesjon ved erverv av eiendommen 36/38 i Balsfjord

PS 128/18 Delegerte saker
Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
Delegertsakene godkjennes
DS 18/111 103/154 - Tillatelse til tiltak ett-trinn - Fritidsbolig - Marit Sjo Lorentzen
DS 18/112 93/4 - Tillatelse til tiltak ett-trinn - fritidsbolig Arnulf Hole
DS 18/113 39/145 - Tillatelse i ett trinn - garasje - Ingeborg Guldbrandmoen
DS 18/114 80/5 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring eksisterende bolig - Kåre
Andreas Bjørkli-Eriksen
DS 18/115 29/82 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasjeuthus - Bård Pedersen
DS 18/116 29/175 - Igangsettingstillatelse til tiltak: fjerning av overflatemasser for klargjøring
av tomt - Nord Norsk Maskinutleie AS
DS 18/117 65/11 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - lagerbygg landbruk - Ole Magnus Polle
DS 18/118 49/31 - Tillatelse til tiltak - ett trinns søknad - ny bolig Jan-Martin Grønås
DS 18/119 10/58 - Rammetillatelse - bolig - Lillian Thomassen
DS 18/120 88/123 - Tillatelse til tiltak ett-trinn - fritidsbolig - Byggsøk Norge AS
DS 18/121 43/164 - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje - Otto Nordhus
DS 18/122 101/2 - Ettergodkjenning av tiltak - brygge og molo på Hamnvågnes
DS 18/123 61/13 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving anneks - Therese Pettersen
DS 18/124 26/109 - Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad for garasje / redskapsskjul, Per-Otto
Nilsen
DS 18/125 47/212 -Vedtak byggesøknad nodehytte - Signal
DS 18/126 47/40 - Tillatelse til tiltak - riving av bygg - Pedersens Byggservice
DS 18/127 29/102 - Vedtak byggesøknad nodehytte - Signal Bredbånd AS
DS 18/128 47/174 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Naust - Roger Østerli
DS 18/129 72/5 - Ettergodkjenning og ferdigattest for oppført silo - Yngve With
DS 18/130 52/8 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til fritidsbolig - Terje SmithMeyer
DS 18/131 29/169 - Tillatelse til tiltak - ett-trinns søknad for omdisponering til leiligheter og
hybler Kløverlund utleieboliger - Nysted AS
DS 18/132 102/88 - Tillatelse til tiltak - Øivind Irtun
DS 18/133 Parsell av 36/20 - Tillatelse til tiltak ett-trinn - ny bolig - Lisa-Marie Falung Lunde
og Kristian Hansen
DS 18/134 101/3 - Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann fra bolig - Alexander Kongsli
DS 18/135 86/49 -Igangsettingstillatelse - Fritidsbolig - Solfrid Rognmo
DS 18/136 47/121 - Tillatelse til bruksendring kjeller og loftstue - Sirikit Gout bomstad
DS 18/137 Godkjenning - Endring av eiendommer for erverv av areal til gang og sykkelvei på
Meistervik
DS 18/138 101/3 - Bygging av nytt bolighus - godkjent omdisponering etter jordlovens § 9
DS 18/139 Gnr 36 bnr 20 - søknad om fradeling av tomt til boligformål. Saksbehandling etter
jordloven.
DS 18/140 Godkjenning - Endring av bruksformål 103/132
DS 18/141 Godkjenning - Endring av 29/7 med oppretting av ny eiendom i henhold til
reguleringsformål
DS 18/142 Svar på søknad om omdisponering av innmarksbeite på 72/5 til silobygg - innvilget
DS 18/143 Godkjenning - Ny geometri for endring av 26/200
DS 18/144 Godkjenning - Ny geometri for oppretting av ny eiendom på 102/113
DS 18/145 Godkjenning - Geometrisk endring og lokalisering av ny eiendom til grendehus i
Tamokdalen

DS 18/146 Avslag på søknad om fornyelse av scooterdispensasjon
PS 129/18 Søknad om deling av driftsenhet gnr 18 bnr 20 og 37
Rådmannens innstilling:

Formannskapet i Balsfjord kommune gir ikke tillatelse til å dele opp driftsenheten gnr
18 bnr 20, 25 og 37.
Hjemmelen for avslaget er jordlovens § 12.
Det er lagt vekt på at fradeling av tomter fra tun på landbrukseiendommer anses å gi
driftsmessige ulemper for eiendommen som kan vanskeliggjøre fremtidig drift av
eiendommen.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
Formannskapet i Balsfjord kommune gir ikke tillatelse til å dele opp driftsenheten
gnr 18 bnr 20, 25 og 37.
Hjemmelen for avslaget er jordlovens § 12.
Det er lagt vekt på at fradeling av tomter fra tun på landbrukseiendommer anses å
gi driftsmessige ulemper for eiendommen som kan vanskeliggjøre fremtidig drift
av eiendommen.
PS 130/18 Delingssak 58/4 - fradeling av tun for salg av resten til eier av boligtomt
Rådmannens innstilling:

Formannskapet i Balsfjord kommune tillater ikke omdisponering og fradeling av en
bebygd boligtomt på 7,7 daa fra gnr 58 bnr 4.
Hjemmel for avslaget er jordlovens § 9 og 12.
Det legges vekt på at fradelingen er en dårlig arronderingsmessig løsning, som antas å
gi potensiale for driftsmessige ulemper for fremtidig drift av eiendommen. Adkomsten
til bakenforliggende areal blir avskåret og måtte gå over avslått tomt. Eiendommens
ressurser ville også bli redusert da mere bygningsmasser ville følge med omsøkte
boligtomt, enn det som ville bli erstattet gjennom å sammenføye 58/12 med restarealet.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
Formannskapet i Balsfjord kommune tillater ikke omdisponering og fradeling av
en bebygd boligtomt på 7,7 daa fra gnr 58 bnr 4.
Hjemmel for avslaget er jordlovens § 9 og 12.
Det legges vekt på at fradelingen er en dårlig arronderingsmessig løsning, som
antas å gi potensiale for driftsmessige ulemper for fremtidig drift av eiendommen.
Adkomsten til bakenforliggende areal blir avskåret og måtte gå over avslått tomt.
Eiendommens ressurser ville også bli redusert da mere bygningsmasser ville følge
med omsøkte boligtomt, enn det som ville bli erstattet gjennom å sammenføye
58/12 med restarealet.
PS 131/18 Forhåndsvurdering reguleringsplan på 50/1 - Vesterbotn
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune stiller seg positiv til oppstart av regulering av det omsøkte arealet på
eiendommen Vesterbotn gnr./bnr. 50/1.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
Balsfjord kommune stiller seg positiv til oppstart av regulering av det omsøkte
arealet på eiendommen Vesterbotn gnr./bnr. 50/1.
PS 132/18 Innspill til planprogram for reguleringsplan Utgård 26/9 - Plan ID 1933/271
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune ber om at barn og unges representant i plansaker, representant for
eldreråd, og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne legges inn som høringsparter
og inkluderes i det videre planarbeidet. Tiltakshaver bør også opprette dialog med
velforeningen til tilgrensende boligfelt som ledd i medvirkningsprosessen. Utover dette
minner Balsfjord kommune om at tiltakshaver skal ivareta prinsippet om universell
utforming i den videre planprosessen.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Jens-Olav Løvlid leier deler av eiendommen og ba om vurdering av hans habilitet
Formannskapet voterte over habilitetsspørsmålet.
Jens-Olav Løvlid erklært inhabil og fratrådte møtet.
6 av 7 medlemmer tilstede
Ap v/Gunda Johansen har følgende tilføyelse til forslaget:
Balsfjord formannskap vedtar forslag til planprogram for Utgård gnr 26 bnr 9 med
følgende merknader:
Det bes om at barn og unges representant i plansaker, representant for eldreråd, og rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne legges inn som høringsparter og inkluderes i
det videre planarbeidet. Tiltakshaver bør også opprette dialog med velforeningen til
tilgrensende boligfelt som ledd i medvirkningsprosessen. Utover dette minner Balsfjord
kommune om at tiltakshaver skal ivareta prinsippet om universell utforming i den videre
planprosessen.
Rådmannens innstilling mot forslag fra Ap v/Gunda Johansen
Forslaget fra Ap enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet – 13.09.2018:
Balsfjord formannskap vedtar forslag til planprogram for Utgård gnr 26 bnr 9
med følgende merknader:
Det bes om at barn og unges representant i plansaker, representant for eldreråd, og
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne legges inn som høringsparter og
inkluderes i det videre planarbeidet. Tiltakshaver bør også opprette dialog med
velforeningen til tilgrensende boligfelt som ledd i medvirkningsprosessen. Utover
dette minner Balsfjord kommune om at tiltakshaver skal ivareta prinsippet om
universell utforming i den videre planprosessen.
Jens-Olav tiltrer møtet igjen. 7 av 7 medlemmer tilstede
PS 133/18 Innspill til reguleringsplan Snebakkan grendefelt 36/20 og 36/2 - Plan ID 1933266
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune ber om at barn og unges representant i plansaker, representant for
eldreråd, og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne legges inn som høringsparter
og inkluderes i det videre planarbeidet. Mattilsynet bes tatt inn som berørt part med tanke
på drikkevannshensyn. Utover dette minner Balsfjord kommune om at tiltakshaver skal
ivareta prinsippet om universell utforming i den videre planprosessen og at tiltakshaver
bes ha en dialog med Balsfjord kommunalteknikk vedrørende vann- og avløpshåndtering.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Ap v/Gunda Johansen har følgende tilføyelse til forslaget:
Balsfjord formannskap vedtar forslag til planprogram for Snebakkan grendefelt gnr 36
bnr 2 og 20 med følgende merknader:
Det bes om at barn og unges representant i plansaker, representant for eldreråd, og rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne legges inn som høringsparter og inkluderes i
det videre planarbeidet. Mattilsynet bes tatt inn som berørt part med tanke på
drikkevannshensyn. Utover dette minner Balsfjord kommune om at tiltakshaver skal
ivareta prinsippet om universell utforming i den videre planprosessen og at tiltakshaver
bes ha en dialog med Balsfjord kommunalteknikk vedrørende vann- og
avløpshåndtering.
Rådmannens innstilling mot forslag fra Ap v/Gunda Johansen
Forslaget fra Ap enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
Balsfjord formannskap vedtar forslag til planprogram for Snebakkan grendefelt
gnr 36 bnr 2 og 20 med følgende merknader:
Det bes om at barn og unges representant i plansaker, representant for eldreråd,
og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne legges inn som høringsparter
og inkluderes i det videre planarbeidet. Mattilsynet bes tatt inn som berørt part
med tanke på drikkevannshensyn. Utover dette minner Balsfjord kommune om at
tiltakshaver skal ivareta prinsippet om universell utforming i den videre
planprosessen og at tiltakshaver bes ha en dialog med Balsfjord kommunalteknikk
vedrørende vann- og avløpshåndtering.
PS 134/18 Utvidelse av reguleringsplan Vang kirkegård - 26/42 og 26/89
Rådmannens innstilling:
Formannskapet tar saken til orientering og ber administrasjonen gjennomføre endring av
gjeldende reguleringsplan slik at utvidelse av Vang kirkegård kan iverksettes.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
Formannskapet tar saken til orientering og ber administrasjonen gjennomføre
endring av gjeldende reguleringsplan slik at utvidelse av Vang kirkegård kan
iverksettes.

PS 135/18 Høringsutkast Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel
Rådmannens innstilling:
Balsfjord formannskap tar vedlagte høringsutkast Planprogram for kommuneplanens
arealdel til etterretning. Det anbefales at kommunestyret legger planprogrammet ut til
offentlig ettersyn i minst 6 uker, samtidig som det formelt varsles om planstart.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 13.09.2018:
Balsfjord formannskap tar vedlagte høringsutkast Planprogram for kommuneplanens
arealdel til etterretning. Det anbefales at kommunestyret legger planprogrammet ut til
offentlig ettersyn i minst 6 uker, samtidig som det formelt varsles om planstart.

PS 136/18 REGIONAL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TROMSØREGIONEN
2018 – 2022 - VEDTAK AV PLAN
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune vedtar «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2018
– 2022».
Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 13.09.2018:
Balsfjord kommune vedtar «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2018
– 2022».
PS 137/18 Revidering av lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag for
Balsfjord kommune
Rådmannens innstilling:

Formannskapet sender ut forslag til ny lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark
og vassdrag for Balsfjord kommune på høring. Høringsfrist settes til 6 uker.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Sp v/Jens-Olav Løvlid fremmet følgende tilleggsforslag til paragraf 4c i forskriften:
Paragraf 4c, siste setning:
Tilføyes: utmarkslag og grunneierlag
Forslaget fra Sp v/Jens-Olav Løvlid enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 13.09.2018:
Formannskapet sender ut forslag til ny lokal forskrift til lov om motorferdsel i
utmark og vassdrag for Balsfjord kommune på høring. Høringsfrist settes til 6
uker.

Forskriftens § 4 c, siste setning:
Tilføyes: Utmarkslag og grunneierlag
PS 138/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven til å lande med helikopter på
Sagelvvatnet
Rådmannens innstilling:
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gis tillatelse til å bruke helikopter til å ta én
prøve av Sagelvvatnet, i forbindelse med forskningsprosjekt på oppdrag fra
Miljødirektoratet. Tillatelsen gjelder for Sagelvvatnet i perioden 01.09.2018 –
01.12.2018. Tillatelsen gjelder én landing i løpet av mandag til fredag innenfor gitt
periode. Landing er ikke tillatt lørdag og søndag. Dersom det finnes tamrein i området
skal flyving innstilles til reinen har trekt ut.
Det forutsettes at andre nødvendige tillatelser foreligger og at det tydelig fremkommer
at flyving utføres i forbindelse med ovennevnte prosjekt. Grunneiere i området bør
varsles på forhånd.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gis tillatelse til å bruke helikopter til å ta
én prøve av Sagelvvatnet, i forbindelse med forskningsprosjekt på oppdrag fra
Miljødirektoratet. Tillatelsen gjelder for Sagelvvatnet i perioden 01.09.2018 –
01.12.2018. Tillatelsen gjelder én landing i løpet av mandag til fredag innenfor gitt
periode. Landing er ikke tillatt lørdag og søndag. Dersom det finnes tamrein i
området skal flyving innstilles til reinen har trekt ut.
Det forutsettes at andre nødvendige tillatelser foreligger og at det tydelig
fremkommer at flyving utføres i forbindelse med ovennevnte prosjekt. Grunneiere
i området bør varsles på forhånd.
PS 139/18 Søknad om fornyelse av dispensasjon fra motorferdselloven - barmarkskjøring
- ***** *****
PS 140/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for barmarkskjøring - *****
***** *****
PS 141/18 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for barmarkskjøring - Vestre
Balsfjord grunneierlag
Rådmannens innstilling:
Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for barmarkskjøring for å hente utstyr i
en gapahuk ved Jarelvvatnet avslås. Det innvilges i stedet for dispensasjon for å hente
dette utstyret på snødekt mark. Dispensasjonen er gyldig i tidsrommet fra 01.10.2018 til
28.02.2019 og gjelder for to stk snøscootere med sjåfører Tor Arne Fagertun og Jørgen
Bjørkli. Dispensasjon gjelder 1 tur, kjørebok skal benyttes.
Vilkår for transporten
Kjøretrase/område

 Fra eiendom 50/6 og til Jarelvvatnet, se kart.

Antall turer

 Tillatelsen gjelder inntil 1 tur.

Tidsrom

 Tillatelsen er gyldig i perioden fra 01.10.2018 til 28.02.2019.

Påmontert slede:

 Utstyr på sleden må være av slikt omfang og tyngde at det ikke kan bæres.

JA X /NEI
Krav om kjørebok:
JA X /NEI
Andre vilkår

 Tillatelsen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter.
 Kjørebok skal være med original underskrift fra kommunen.










Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute, kopi av
grunneiertillatelse og kjørebok skal medbringes under kjøring og forevises ved
eventuell kontroll.
All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og
hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, jf.
motorferdselloven § 8.
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.
De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal og
statlig eiendom.
Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden.
Tillatelsen gjelder Tor Arne Fagertun og Jørgen Bjørkli som førere av
snøscooterene.

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.
 Utfylt kjørebok skal returneres kommunen innen 31. mai hvert år.


Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for barmarkskjøring for å hente
utstyr i en gapahuk ved Jarelvvatnet avslås. Det innvilges i stedet for dispensasjon
for å hente dette utstyret på snødekt mark. Dispensasjonen er gyldig i tidsrommet
fra 01.10.2018 til 28.02.2019 og gjelder for to stk snøscootere med sjåfører Tor
Arne Fagertun og Jørgen Bjørkli. Dispensasjon gjelder 1 tur, kjørebok skal
benyttes.
Vilkår for transporten
Kjøretrase/område

 Fra eiendom 50/6 og til Jarelvvatnet, se kart.

Antall turer

 Tillatelsen gjelder inntil 1 tur.

Tidsrom

 Tillatelsen er gyldig i perioden fra 01.10.2018 til 28.02.2019.

Påmontert slede:

 Utstyr på sleden må være av slikt omfang og tyngde at det ikke kan bæres.

JA X /NEI
Krav om kjørebok:
JA X /NEI

 Tillatelsen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter.
 Kjørebok skal være med original underskrift fra kommunen.

Andre vilkår

Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute, kopi av
grunneiertillatelse og kjørebok skal medbringes under kjøring og forevises ved
eventuell kontroll.
 All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og
hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, jf.
motorferdselloven § 8.
 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.
 De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal og
statlig eiendom.
 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden.
 Tillatelsen gjelder Tor Arne Fagertun og Jørgen Bjørkli som førere av
snøscooterene.
 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.
 Utfylt kjørebok skal returneres kommunen innen 31. mai hvert år.


PS 142/18 Delegasjonsfullmakt ved ulovlighetsoppfølgning - byggesak
Rådmannens innstilling:
Det gis delegasjonsfullmakt til rådmann til å følge opp brudd på plan og bygningsloven med
tilhørende forskrifter, herunder fatte vedtak etter plan og bygningslovens kapittel 32.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Saken foreslås oversendt kommunestyret uten realitetsbehandling i formannskapet
Forslaget enstemmig vedtatt

PS 143/18 Boliger for personer med særskilte behov - Offentlig-privat samarbeid
Rådmannens innstilling:
Formannskapet gir honnør til prosjektgruppa for et flott initiativ, og håper prosjektet lar
seg gjennomføre uten kommunal deltakelse. Med bakgrunn i kommunens pressede
økonomiske situasjon, og med henvisning til vedtatt omstillingsprogram 2017-2020
bevilges det ikke midler til å kjøpe leiligheter eller fellesareal.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Forslag fra Ap v/Gunda Johansen at saken sendes tilbake til administrasjonen og legges til
behandling i neste formannskapsmøte 10.10.2018 med kvalitetssikrede opplysninger i
saksutredningen.
Forslaget fra Ap enstemmig vedtatt

Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
Saken sendes tilbake til administrasjonen og legges til behandling i neste
formannskapsmøte 10.10.2018 med kvalitetssikrede opplysninger i
saksutredningen.
PS 144/18 Status sak 43/18 - 1,5 mill avsatt til kommunal vei/bru
Rådmannens innstilling:
Saken tas til orientering. Det bes fremlagt ny sak i oktobermøtet angående tilstanden på
kommunale bruer og forslag til handlingsplan for å utbedre bruene.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 13.09.2018:
Saken tas til orientering. Det bes fremlagt ny sak i oktobermøtet angående tilstanden på
kommunale bruer og forslag til handlingsplan for å utbedre bruene.
PS 145/18 Evaluering og utredning om; Fremtidig organisering Rådmann, administrative
enheter og forvaltning i Balsfjord kommune.
Rådmannens innstilling:



Formannskapet tar «Fremtidig organisering rådmann, administrative enheter og
forvaltning i Balsfjord kommune» til orientering.
Formannskapet slutter seg til utredning og evaluering av intern organisering;
«Rådmann, administrasjon og forvaltning». Utredning og evaluering fremmes enkeltvis
eller samlet for politiske eller administrative vedtak høsten 2018 og våren 2019.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 13.09.2018:


Formannskapet tar «Fremtidig organisering rådmann, administrative enheter og
forvaltning i Balsfjord kommune» til orientering.



Formannskapet slutter seg til utredning og evaluering av intern organisering;
«Rådmann, administrasjon og forvaltning». Utredning og evaluering fremmes enkeltvis
eller samlet for politiske eller administrative vedtak høsten 2018 og våren 2019.

PS 146/18 Mottatt dom BUPA sak
Rådmannens innstilling:


Rådmannen slutter seg til advokatfirmaets vurderinger om muligheter ved eventuell
ankebehandling og innstiller på anke av domsavsigelsen.
«Det er min vurdering at den gevinst kommunen kan oppnå ved å vinne en
ankesak sammenholdt med tingrettens uttrykte tvil om avgjørelsen, utgjør
et forsvarlig grunnlag for en beslutning om å anke dommen. Det er da sett
hen til at den økonomiske risikoen ved å tape saken er forholdsvis liten
sammenlignet med den potensielle gevinsten anbefaler at saken blir anket.»
(Adv. Haagensen og Bakkelund AS, notat; 23.08.18).

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Tilrådning fra Formannskapet - 13.09.2018:


Rådmannen slutter seg til advokatfirmaets vurderinger om muligheter ved eventuell
ankebehandling og innstiller på anke av domsavsigelsen.
«Det er min vurdering at den gevinst kommunen kan oppnå ved å vinne en
ankesak sammenholdt med tingrettens uttrykte tvil om avgjørelsen, utgjør
et forsvarlig grunnlag for en beslutning om å anke dommen. Det er da sett
hen til at den økonomiske risikoen ved å tape saken er forholdsvis liten
sammenlignet med den potensielle gevinsten anbefaler at saken blir anket.»
(Adv. Haagensen og Bakkelund AS, notat; 23.08.18).

PS 147/18 19/5 - Dispensasjonssøknad fritidseiendom - anneks for rullestolbruker Freddy Svendsen
Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges det dispensasjon fra
byggeforbud i strandsonen for oppføring av anneks i tilknytning til eksisterende på
eiendommen gnr. 19 bnr. 5 med en avstand på 26,5 meter fra strandlinja. Videre
saksgang følger plan- og bygningslovens byggesaksdel.

Behandling i Formannskapet - 13.09.2018:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak fra Formannskapet - 13.09.2018:
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges det dispensasjon fra
byggeforbud i strandsonen for oppføring av anneks i tilknytning til eksisterende på
eiendommen gnr. 19 bnr. 5 med en avstand på 26,5 meter fra strandlinja. Videre
saksgang følger plan- og bygningslovens byggesaksdel.
PS 148/18 Eventuelt
Ingen

