Balsfjord kommune – for framtida

Formannskapet
Møteprotokoll
Utvalg:

Formannskapet

Møtested:

formannskapssalen, rådhuset

Dato:

20.03.2020

Tidspunkt:

12:00 – 13:45

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Gunda Johansen
Fridtjof Winther
Lill-Tove Fredriksen
Ole-Johan Rødvei
Michael Berg
Jens Olav Løvlid
Helga Gåre
Leif Heimro
Odd Ronald Nilsen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Repr
AP
H
AP
H
FRP
SP
SP
SP
AP

Vara for

Forfall, ingen vara

Torbjørn Skogstad

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Lillian Pedersen
Fungerende rådmann
Hans Huge Henriksen
Konstituert kommunalsjef plan, landbruk og
drift
Jørgen Bjørkli
Enhetsleder plan, landbruk og drift
Janne Solvang
Sekretær

Merknader:
Møtet var opprinnelig oppsatt til 19.03.20. Møtet ble avholdt som telefonmøte 20.03.20, Jf.
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og
fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19
8 av 9 medlemmer deltar.
Torbjørn Skogstad har fått innvilget fritak fra alle politiske verv fra 19.03.2020
Innkalling: Godkjent.
Saksliste:
Ordfører foreslår å utsette behandling av sak 35/20 og 37/20 til senere møte.
Sak 36/20 og 38/20 behandles i dette møtet.
Sak 39/20: Det tas stilling til om saken skal utsettes under behandling av saken
Sak 41/20 Eventuelt:
Orientering om status – rekruttering av ny rådmann.
Helga Gåre om å drøfte utsettelse av høringsfrist for kommuneplanens arealdel. Ordfører og
rådmann informerer om status i Corona pr. i dag.
Saksliste godkjent med de foreslåtte endringer.

Offentlig saksliste:
Saksnr
Innhold
PS 26/20
Godkjenning av møteprotokoll
PS 27/20
Referatsaker
PS 28/20
Delegerte saker
RS 20/11
Avslag søknad om scooterdispensasjon for
transport av bagasje og utstyr til hytte - Selma
Løvlid
RS 20/12
Tillatelse til utslipp av avløpsvann og tillatelse til
byggetiltak - 99/44
RS 20/13
Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre
avløpsanlegg og tillatelse til byggetiltak - 99/42
RS 20/14
Periodisk oppgjør januar 2020
RS 20/15
Regodkjenning av skiløypetrase
RS 20/16
Regodkjenning av skiløypetrase
RS 20/17
Regodkjenning av skiløypetrase
RS 20/18
Regodkjenning av skiløypetrase
RS 20/19
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - *****
*****
RS 20/20
Delvis innvilget søknad scooterdispensasjon ***** *****
RS 20/21
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - *****
*****
RS 20/22
Innvilget søknad om scooterdispensasjon *****
***** *****
RS 20/23
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - *****
***** *****
RS 20/24
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - *****
*****
RS 20/25
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - *****
***** *****
RS 20/26
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - *****
***** *****
RS 20/27
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - *****
*****
RS 20/28
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - Gunn
Heidi Løvli
RS 20/29
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - *****
*****
RS 20/30
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - *****
*****
RS 20/31
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - *****
***** *****
RS 20/32
Innvilget søknad om scooterdispensasjon - *****
***** *****
RS 20/33
Svar på søknad om midler - Bomstadkvenene
RS 20/34
Fastsetting av promillesats
RS 20/35
Innvilget søknad scooterdispensasjon - Hans
Andreassen
RS 20/36
Periodisk oppgjør februar 2020
RS 20/37
Innvilget søknad om scooterdisp - ***** *****
*****

Arkivsaksnr

K01
99/44
99/42
232
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
K01
223
232
K01
232
K01

RS 20/38
DS 20/27
DS 20/28
DS 20/29
DS 20/30
DS 20/31
DS 20/32
PS 29/20
PS 30/20
PS 31/20
PS 32/20
PS 33/20
PS 34/20
PS 35/20
PS 36/20
PS 37/20
PS 38/20
PS 39/20
PS 40/20
PS 41/20

Politirådet i Midt-Troms krever stans i
utredningsarbeidet i Troms Politidistrikt
36/157 - Tillatelse til tiltak - riving av garasje Evald Myrvoll
48/79 - Tillatelse i ett trinn - Alexander Sørensen
Innvilget søknad scooterdispensasjon - Espen
Kongrød Pedersen
Kommunen godkjenner kjøp av 5/1 som
tilleggsjord
Innvilget søknad scooterdispensasjon - ******
***
Innvilget søknad scooterdispensasjon - Hans
Andreassen
Søknad om scooterdisp - fiskestellsutvalget i
Vestre Balsfjord grunneierlag
Søknad om dispensasjon for scooterkjøring i
forbindelse med fiberutbygging
Søknad om scooterdispensasjon for utkjøring av
saftstasjoner
46/98 - Søknad om dispensasjon for overskridelse
av byggegrense i reguleringsplan - Ole-Espen
Skaue
Omdisponering jordlovens § 9 for bygging uthus
på 20/4
50/14 - Formannskapet vedtak om å utsette sak Thomas Martinsen
Ny behandling av konsesjonssak på 81/23 og 85/4
89/8 - Dispensasjon fra bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel for etablering av nytt
tun
Økonomiske måltall og handslingsregler
Utløsning av forkjøpsrett for kjøp av aksjer i
BBFT
Godkjenning av kjøpekontrakt for 47/137
Søknad om scooterdispensasjon - Forstkandidat
Myrbakken
Eventuelt

36/157
48/79
K01
5/1
K01
K01
K01
K01
K01
46/98
20/4
50/14
81/23
89/8
151
033
614
K01

PS 26/20 Godkjenning av møteprotokoll
Behandling i Formannskapet - 20.03.2020:
Jens Olav Løvlid har merknad til at referatsaker og delegerte saker ikke var vedlagt innkalling
til formannskapsmøte den 05.02.20. Referatsaker og delegerte saker ble protokollført som
godkjent mot Løvlids stemme.
Vedtak fra Formannskapet - 20.03.2020:
Møteprotokoll godkjent med merknader fra Jens Olav Løvlid

PS 27/20 Referatsaker
RS 20/11 Avslag søknad om scooterdispensasjon for transport av bagasje og utstyr til
hytte - Selma Løvlid
RS 20/12 Tillatelse til utslipp av avløpsvann og tillatelse til byggetiltak - 99/44
RS 20/13 Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til
byggetiltak - 99/42
RS 20/14 Periodisk oppgjør januar 2020
RS 20/15 Regodkjenning av skiløypetrase
RS 20/16 Regodkjenning av skiløypetrase
RS 20/17 Regodkjenning av skiløypetrase
RS 20/18 Regodkjenning av skiløypetrase
RS 20/19 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** *****
RS 20/20 Delvis innvilget søknad scooterdispensasjon - ***** *****
RS 20/21 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** *****
RS 20/22 Innvilget søknad om scooterdispensasjon ***** ***** *****
RS 20/23 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
RS 20/24 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** *****
RS 20/25 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
RS 20/26 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
RS 20/27 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** *****
RS 20/28 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - Gunn Heidi Løvli
RS 20/29 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** *****
RS 20/30 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** *****
RS 20/31 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
RS 20/32 Innvilget søknad om scooterdispensasjon - ***** ***** *****
RS 20/33 Svar på søknad om midler - Bomstadkvenene
RS 20/34 Fastsetting av promillesats
RS 20/35 Innvilget søknad scooterdispensasjon - Hans Andreassen
RS 20/36 Periodisk oppgjør februar 2020
RS 20/37 Innvilget søknad om scooterdisp - ***** ***** *****
RS 20/38 Politirådet i Midt-Troms krever stans i utredningsarbeidet i Troms
Politidistrikt
Behandling i Formannskapet - 20.03.2020:

Vedtak fra Formannskapet - 20.03.2020:
Referatsaker godkjent.

PS 28/20 Delegerte saker
DS 20/27 36/157 - Tillatelse til tiltak - riving av garasje - Evald Myrvoll
DS 20/28 48/79 - Tillatelse i ett trinn - Alexander Sørensen
DS 20/29 Innvilget søknad scooterdispensasjon - Espen Kongrød Pedersen
DS 20/30 Kommunen godkjenner kjøp av 5/1 som tilleggsjord
DS 20/31 Innvilget søknad scooterdispensasjon - ****** ***
DS 20/32 Innvilget søknad scooterdispensasjon - Hans Andreassen
Behandling i Formannskapet - 20.03.2020:
Vedtak fra Formannskapet - 20.03.2020:
Delegerte saker godkjent.

PS 29/20 Søknad om scooterdisp - fiskestellsutvalget i Vestre Balsfjord grunneierlag
Rådmannens innstilling:
Formannskapet innvilger scooterdispensasjon.

Tillatelsen gjelder for:
Vestre Balsfjord grunneierlag - fiskestellsutvalget
Førere: Nils Furumo, Tor-Arne Fagertun og Jørgen Bjørkli
Type kjøretøy/reg.nr: Snøscooter, regnr: EX 4591, BZ 7538 og EX1353
Formålet med kjøringen: *Kortkontroll i fiskevannene til Vestre Balsfjord grunneierlag sitt
område, og kultiveringsfiske med teiner.
Hjemmel: Vedtaket er fattet med hjemmel i “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag” § 6) , Lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den 27.02.2019.

Vilkår for transporten:
Kjøretrase/område: Fra gårdene Furumo, Bjørkmo og Bjørkli, går løypa ned til Josefvatn og
følger rundt strandkanten. Løype fra Olsborg til Litjevatnet. Løype fra Bjørkli til Vasskjosen.
Fra Furumo går en løype opp til Langvatnet og Rundvatnet og videre opp til Stordalvatnheia,
hvor den møter løype fra Bjørkmo og Bjørkli. Herfra videre til Jarelvvatnet, Tindvatnene,
Holtevatnet, over Holten i to alternativer ut fra føreforhold og ned til Storvatnet og
Andersvatnet.
Antall turer: Tillatelsen gjelder inntil seksti turer totalt pr vintersesong. Det kan kun benyttes en
snøscooter om gangen.
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2023, jf. lokale retningslinjer pkt. 5.

Påmontert slede: 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.
 Kjøreboka deles opp i 3 stk med 20 turer per kjørebok.
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.
 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden.
 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 - 20.03.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Formannskapet - 20.03.2020:
Formannskapet innvilger scooterdispensasjon.

Tillatelsen gjelder for:
Vestre Balsfjord grunneierlag - fiskestellsutvalget
Førere: Nils Furumo, Tor-Arne Fagertun og Jørgen Bjørkli
Type kjøretøy/reg.nr: Snøscooter, regnr: EX 4591, BZ 7538 og EX1353
Formålet med kjøringen: *Kortkontroll i fiskevannene til Vestre Balsfjord grunneierlag
sitt område, og kultiveringsfiske med teiner.
Hjemmel: Vedtaket er fattet med hjemmel i “Nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 6) , Lokal forskrift til lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den
27.02.2019.

Vilkår for transporten:
Kjøretrase/område: Fra gårdene Furumo, Bjørkmo og Bjørkli, går løypa ned til Josefvatn

og følger rundt strandkanten. Løype fra Olsborg til Litjevatnet. Løype fra Bjørkli til
Vasskjosen. Fra Furumo går en løype opp til Langvatnet og Rundvatnet og videre opp til
Stordalvatnheia, hvor den møter løype fra Bjørkmo og Bjørkli. Herfra videre til
Jarelvvatnet, Tindvatnene, Holtevatnet, over Holten i to alternativer ut fra føreforhold og
ned til Storvatnet og Andersvatnet.
Antall turer: Tillatelsen gjelder inntil seksti turer totalt pr vintersesong. Det kan kun
benyttes en snøscooter om gangen.
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2023, jf. lokale retningslinjer pkt. 5.
Påmontert slede: 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.
 Kjøreboka deles opp i 3 stk med 20 turer per kjørebok.
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.
 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden.
 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 30/20 Søknad om dispensasjon for scooterkjøring i forbindelse med fiberutbygging
Rådmannens innstilling:
Formannskapet innvilger scooterdispensasjon.

Tillatelsen gjelder for:
Dugnadsarbeidere tilknyttet fiberutbyggingen Sagelvvatn Øst
Type kjøretøy/reg.nr: Snøscooter og ATV
Formålet med kjøringen: Måle dybde på Sagelvvatnet og legger ut fiberkabel på isen.
Hjemmel: Vedtaket er fattet med hjemmel i “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag” § 6) , Lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den 27.02.2019.

Vilkår for transporten:
Kjøretrase/område: brua ved Vassenden og langs land på østsiden til Klubbenes
Antall turer: Tillatelsen gjelder inntil tretti turer totalt.
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2023, jf. lokale retningslinjer pkt. 5.
Påmontert slede: 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.
 Kjøreboken deles opp i 3 stk med 10 turer hver.
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.
 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden.
 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.

Behandling i Formannskapet - 20.03.2020:
Det presiseres fra administrasjonen at tillatelse skal være gyldig fram til 30.04.20
Rådmannens innstilling med presisering fra administrasjonen enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Formannskapet - 20.03.2020:
Formannskapet innvilger scooterdispensasjon.

Tillatelsen gjelder for:
Dugnadsarbeidere tilknyttet fiberutbyggingen Sagelvvatn Øst
Type kjøretøy/reg.nr: Snøscooter og ATV
Formålet med kjøringen: Måle dybde på Sagelvvatnet og legger ut fiberkabel på isen.
Hjemmel: Vedtaket er fattet med hjemmel i “Nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 6) , Lokal forskrift til lov om

motorferdsel i utmark og vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den
27.02.2019.

Vilkår for transporten:
Kjøretrase/område: brua ved Vassenden og langs land på østsiden til Klubbenes
Antall turer: Tillatelsen gjelder inntil tretti turer totalt.
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2020, jf. lokale retningslinjer pkt. 5.
Påmontert slede: 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.
 Kjøreboken deles opp i 3 stk med 10 turer hver.
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.
 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden.
 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.

PS 31/20 Søknad om scooterdispensasjon for utkjøring av saftstasjoner
Rådmannens innstilling:

Formannskapet innvilger scooterdispensasjon.

Tillatelsen gjelder for:
Navn: Sletta UIL
Eventuelle andre førere: Bjørn-Tore Albrigtsen, Jørn Hansen og Stig Olsen
Type kjøretøy/reg.nr: Snøscooter
Formålet med kjøringen: Kjøre ut saft til saftstasjonen på skiløpet Skarrennet

Hjemmel: Vedtaket er fattet med hjemmel i “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i
utmark og på islagte vassdrag” § 6) , Lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den 27.02.2019.

Vilkår for transporten:
Kjøretrase/område: Fra bygdehuset på Sletta og langs løypetrassen over til Klubbhuset i
Fjellbygda.
Antall turer: Tillatelsen gjelder inntil seks turer totalt pr vintersesong.
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2023, jf. lokale retningslinjer pkt. 5.
Påmontert slede: 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.
 Kjøreboka deles opp i 3 stk med to turer hver.
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 evt berører kommunal og statlig
eiendom.
 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden.
 Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse.
 Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.
 Utfylt kjørebok skal returneres kommunen innen 31. mai hvert år.

Behandling i Formannskapet - 20.03.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Formannskapet - 20.03.2020:
Formannskapet innvilger scooterdispensasjon.

Tillatelsen gjelder for:
Navn: Sletta UIL
Eventuelle andre førere: Bjørn-Tore Albrigtsen, Jørn Hansen og Stig Olsen
Type kjøretøy/reg.nr: Snøscooter
Formålet med kjøringen: Kjøre ut saft til saftstasjonen på skiløpet Skarrennet
Hjemmel: Vedtaket er fattet med hjemmel i “Nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 6) , Lokal forskrift til lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den
27.02.2019.

Vilkår for transporten:
Kjøretrase/område: Fra bygdehuset på Sletta og langs løypetrassen over til Klubbhuset i
Fjellbygda.
Antall turer: Tillatelsen gjelder inntil seks turer totalt pr vintersesong.
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2023, jf. lokale retningslinjer pkt. 5.
Påmontert slede: 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.
 Kjøreboka deles opp i 3 stk med to turer hver.
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 evt berører kommunal og
statlig eiendom.
 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden.
 Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse.
 Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.
 Utfylt kjørebok skal returneres kommunen innen 31. mai hvert år.

PS 32/20 46/98 - Søknad om dispensasjon for overskridelse av byggegrense i
reguleringsplan - Ole-Espen Skaue
Rådmannens innstilling:

Formannskapet vedtar at det ikke gis dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense

Behandling i Formannskapet - 20.03.2020:
Forslag fra H, v/ Fridjof Winther:
Det nye tiltaket øker sikten i krysset ved at byggelinjen til vei reduseres med 1.4 meter, noe som er
fordelaktig i helse og miljø perspektiv. Tiltaket skaper også to nye boenheter i kommunen.
Formannskapet ser fordelene ved å gi dispensasjon som klart større enn ulempene og ser heller ikke
formålsbestemmelsene som vesentlig tilsidesatt. Formannskapet gir derfor dispensasjon etter plan og
bygningsloven §19-2.
Forslag fra H v/ Fridjof Winther settes opp mot rådmannens innstilling. Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Formannskapet - 20.03.2020:
Det nye tiltaket øker sikten i krysset ved at byggelinjen til vei reduseres med 1.4 meter,
noe som er fordelaktig i helse og miljø perspektiv. Tiltaket skaper også to nye boenheter i
kommunen.
Formannskapet ser fordelene ved å gi dispensasjon som klart større enn ulempene og ser
heller ikke formålsbestemmelsene som vesentlig tilsidesatt. Formannskapet gir derfor
dispensasjon etter plan og bygningsloven §19-2.

PS 33/20 Omdisponering jordlovens § 9 for bygging uthus på 20/4
Rådmannens innstilling:

Formannskapet godkjenner omdisponering av ca 0,1 daa dyrkbar skogsmark på
20/4, jfr. jordlovens § 1, 9.
Det legges vekt på arealet er grunnlendt og steinblokker stikker frem i dagen flere
steder i området. Uthuset er tenkt plassert i nærheten av grunnmuren til et tidligere
uthus.

Behandling i Formannskapet - 20.03.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Formannskapet - 20.03.2020:
Formannskapet godkjenner omdisponering av ca 0,1 daa dyrkbar skogsmark på
20/4, jfr. jordlovens § 1, 9.
Det legges vekt på arealet er grunnlendt og steinblokker stikker frem i dagen flere
steder i området. Uthuset er tenkt plassert i nærheten av grunnmuren til et tidligere
uthus.

PS 34/20 50/14 - Formannskapet vedtak om å utsette sak - Thomas Martinsen
Rådmannens innstilling:

Formannskapet opprettholder vedtak fattet 10.10.2019 og tar ikke klagen fra Thomas
Martinsen til følge. Klagen oversendes til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Behandling i Formannskapet - 20.03.2020:
Forslag fra SP v Jens Olav Løvlid:
Søker bes om å komme tilbake med saken etter at Balsfjord kommune har vedtatt ny arealplan
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Det ble ikke votert over forslag fra Jens Olav Løvlid

Vedtak fra Formannskapet - 20.03.2020:
Formannskapet opprettholder vedtak fattet 10.10.2019 og tar ikke klagen fra Thomas
Martinsen til følge. Klagen oversendes til klageinstansen for endelig avgjørelse.

PS 35/20 Ny behandling av konsesjonssak på 81/23 og 85/4
Rådmannens innstilling:
Utsatt under godkjenning av saksliste

PS 36/20 89/8 - Dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for
etablering av nytt tun
Rådmannens innstilling:

Formannskapet innvilger dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel,
og tillater at det etableres et nytt tun på Sæterlihaugen på 89/8.
De to vilkårene i plan og bygningslovens § 19-2 for å gi dispensasjon vurderes å være
oppfylt.

Behandling i Formannskapet - 19.03.2020:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Formannskapet - 19.03.2020:
Formannskapet innvilger dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens
arealdel, og tillater at det etableres et nytt tun på Sæterlihaugen på 89/8.
De to vilkårene i plan og bygningslovens § 19-2 for å gi dispensasjon vurderes å
være oppfylt.

PS 37/20 Økonomiske måltall og handslingsregler
Utsatt under godkjenning av saksliste

PS 38/20 Utløsning av forkjøpsrett for kjøp av aksjer i BBFT
Rådmannens innstilling:
Balsfjord kommune vil ikke benytte seg av forkjøpsretten til oppkjøp av aksjer i BBFT.
Vedtaket er fattet som et hastevedtak etter kommunelovens §13.

Behandling i Formannskapet - 19.03.2020:
Enstemmig som rådmannens innstilling.
Vedtak fra Formannskapet - 19.03.2020:
Balsfjord kommune vil ikke benytte seg av forkjøpsretten til oppkjøp av aksjer i
BBFT.
Vedtaket er fattet som et hastevedtak etter kommunelovens §13.

PS 39/20 Godkjenning av kjøpekontrakt for 47/137
Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Balsfjord godkjenner kjøpekontrakten hvor Balsfjord kommune selger
gnr/bnr 47/137 til Nysted AS for kjøpesum kr 700 000 pluss dokumentavgift og
tinglysingsgebyr.

Behandling i Formannskapet - 20.03.2020:
Forslag fra ordfører: Utsette behandling av sak for avklaring av om forutgående saksbehandling
er korrekt.
Forslag fra ordfører enstemmig vedtatt.
Vedtak fra Formannskapet - 20.03.2020:
Utsette behandling av sak for avklaring av om forutgående saksbehandling er
korrekt.

PS 40/20 Søknad om scooterdispensasjon - Forstkandidat Myrbakken
Rådmannens innstilling:
Formannskapet innvilger scooterdispensasjon.

Tillatelsen gjelder for:
Navn: Forstkandidat Myrbakken AS
Eventuelle andre førere: en representant for Statsskog SF ved Nettskog, Statens
skogsakkyndig og Statsskog SFs sakkyndig
Type kjøretøy/reg.nr: Innleide snøscootere
Formålet med kjøringen: taksering i Skardet naturreservat.
Hjemmel: Vedtaket er fattet med hjemmel i “Nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 6, Lokal forskrift til lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret
den 27.02.2019.

Vilkår for transporten:
Kjøretrase/område: Skardet naturreservat.
Antall turer: Tillatelsen gjelder inntil åtte turer totalt pr vintersesong.
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2023, jf. lokale retningslinjer pkt. 5.
Påmontert slede: nei
Krav om kjørebok: ja
 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, 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.
 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04.
 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.

Behandling i Formannskapet - 20.03.2020:
Det presiseres fra administrasjonen at tillatelse skal være gyldig fram til 30.04.20
Rådmannens innstilling med presisering fra administrasjonen ble vedtatt mot 3 stemmer.

Vedtak fra Formannskapet - 20.03.2020:
Formannskapet innvilger scooterdispensasjon.

Tillatelsen gjelder for:
Navn: Forstkandidat Myrbakken AS
Eventuelle andre førere: en representant for Statsskog SF ved Nettskog, Statens
skogsakkyndig og Statsskog SFs sakkyndig
Type kjøretøy/reg.nr: Innleide snøscootere
Formålet med kjøringen: taksering i Skardet naturreservat.
Hjemmel: Vedtaket er fattet med hjemmel i “Nasjonal forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 6, Lokal forskrift til lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av
Kommunestyret den 27.02.2019.

Vilkår for transporten:
Kjøretrase/område: Skardet naturreservat.
Antall turer: Tillatelsen gjelder inntil åtte turer totalt pr vintersesong.
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2020, jf. lokale retningslinjer pkt. 5.
Påmontert slede: nei
Krav om kjørebok: ja
 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, 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.
 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04.
 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.

PS 41/20 Eventuelt
Behandling i Formannskapet - 20.03.2020:
Helga Gåre ønsker å drøfte utsette av høringsfrist for kommuneplanens arealdel.
Forslag fra ordfører: Oppsatte planer forskyves med en måned på grunn av den gjeldende
situasjonen. Høringsfrist for kommuneplanens arealdel utsettes med en måned - til 7. mai.
Formannskapet sluttet seg til forslag fra ordfører.

Ordføreren informerte om pågående prosess med rekruttering av ny rådmann. Konstituert
rådmann Kjetil Pedersønn Aasen har sagt opp sin stilling. Lillian Pedersen er pr. nå fungerende
rådmann i Balsfjord. Rekrutteringsbyrå vil bli benyttet i ansettelsesprosess for ny rådmann. 11
byråer har meldt interesse, 3 av disse vil kommunen jobbe videre med. Stillingen bli utlyst på
jobbnorge.no.
Fungerende rådmann Lillian Pedersen og ordfører Gunda Johansen informerer om status
Corona: Det er ingen påvist smitte i Balsfjord per. 20.03.20. Det er tatt 64 prøver, men venter
fortsatt på svar i et ti-talls av disse.
Regjeringen har kommet med ny forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på
fritidseiendommer med videre i anledning utbrudd av Covid-19.
Dette vil medføre at det blir forbud mot overnatting, kun besøk for å hindre kritiske materielle
skader på eiendom er godkjent i forskriften. Kommunene kan ikke gi dispensasjon for eiere av
fritidseiendommer som har bosted i andre kommuner, dette for å begrense belastningen på
helsevesenet. Det er lagt ut ny informasjon om dette på hjemmesiden til Balsfjord kommune.
De som har fremmet søknad om bruk av fritidseiendommer i Balsfjord har fått tilbakemelding
fra ordfører om ny forskrift.

Flere kommuner har innført strengere karantenetiltak enn det som er nasjonale anbefalinger.
FHI har advart mot denne praksisen. Balsfjord kommune har ikke innført forbud mot å passere
kommunegrensen for de som kommer sørfra, men forholder seg til nasjonale retningslinjer.
Næringslivet i Balsfjord overholder nasjonale pålegg og føringer, men melder om utfordringer.
Dette har ført til permitteringer i bedrifter som ikke lenger har et kundegrunnlag. I tillegg er det
ufordringer med sykefravær.
Mack melder om de største utfordringene med situasjonen pr. i dag. Det at utelivsbransjen er
stengt og det i tillegg er svært usikkert hvordan festivalsesongen vil bli, har ført til en kritisk
situasjon hvor nær halvparten av de ansatte er permittert.

