Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Ovdagoddi/Formannskapet
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
19.04.2013
08:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Knut Store
Hanne Iversen
Jarle Andreassen
Oddvar Betten
Tor Gunnar Henriksen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn

Representerer
AP
AP
FRP
SV
Høyre

Oddvar Betten

Funksjon
Nestleder

Representerer
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Jan Hansen
Marit Kjerstad

Møtte for
Oddvar Betten
Tor Gunnar Henriksen i sak 25/13

Representerer
AP
TVP

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Stian Lindgård
Britt Inger Olsen

Rådmann
Møtesekretær
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Saksnr

Innhold

PS 23/13

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 24/13

Referater

RS 15/13

Søknad om fritak fra kommunale avgifter - gnr. 12,bnr. 105

RS 16/13

Søknad om fritak fra kommunale avgifer

RS 17/13

Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr gnr. 11, bnr. 43

RS 18/13

Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr

RS 19/13

Innføring av nytt elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) ved stortings- og
sametingsvalget 2013 - etablering av mottaksprosjekt i kommunene og og
fylkeskommunene

RS 20/13

Bevilgning av startlån for videretildeling i 2013

PS 25/13

Arild Wiltmann Kero m/flere - Klagebehandling - punktfeste for hytte

PS 26/13

Finansiering byggetrinn II - Nesseby Oppvekstesenter

PS 27/13

Reguleringsplan for gnr./bnr. 11/94 og 11/96 - Turistanlegg i Meskelv, offentlig
ettersyn

PS 28/13

Revisjon av løypenettet utmark - Nesseby kommune - Barmark- og
scooterløypenettet

PS 29/13

Presisering av retningslinjer for næringsfond - Spissing i forhold til satsing på
reiseliv

PS 30/13

Klage på vedtak i FSK 31.01.2013 - Søknad om deling av eiendom gbnr 5/34

PS 31/13

Avhending av Nesseby skole og Karlebotn skole

Agenda:
 08:30

Godkjenning av innkalling og saksliste

 Ps 25/13 Arild Wiltmann Kero m/flere - Klagebehandling - punktfeste for hytte. Marit Kjerstad møter som
vara for Tor Gunnar Henriksen
 Ps 30/13 Salg av Nesseby og Karlebotn skole (B-sak som legges fram på møtet). Ann-Jorid Henriksen
møter fra plan-og utvikling
 Øvrige referatsaker og saker.
Det er foretas endringer i sak ps 26/13 Finansiering Samfunnshus byggetrinn II – Nesseby Oppvestsenter.
Det foreslås at denne saken utsettes.
Jan Hansen møter under behandling sak om løyper
11:30 – 11:45 Lunsj
 Informasjon om gangvei bak oppvekstsentret. Ole Hilbert Strømseth orienterer
 Informasjon fra oppvekssentret v/ Berit
 Skoleeieranalyse v/ Inger Katrine Juuso
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PS 23/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.

PS 24/13 Referater
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013
Behandling:
Referatene tatt til orientering.

RS 15/13 Søknad om fritak fra kommunale avgifter - gnr. 12,bnr. 105
RS 16/13 Søknad om fritak fra kommunale avgifer
RS 17/13 Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr gnr. 11, bnr. 43
RS 18/13 Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr
RS 19/13 Innføring av nytt elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) ved stortings- og sametingsvalget
2013 - etablering av mottaksprosjekt i kommunene og og fylkeskommunene
RS 20/13 Bevilgning av startlån for videretildeling i 2013

PS 25/13 Arild Wiltmann Kero m/flere - Klagebehandling - punktfeste for hytte
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013
Behandling:
Tor Gunnar Henriksen ba formannskapet vurdere hans habilitet da hans mor er en av søkerne. Formannskapet
erklærte han innhabil og han fratrådte.
Marit Kjerstad tiltrådte som vara.
Vedtak:
Trukket fra sakskartet. Saken utsettes til møte 29. april.
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PS 26/13 Finansiering byggetrinn II - Nesseby Oppvekstesenter
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013
Behandling:
Trukket fra sakskartet. Saken utsettes til neste møte.

PS 27/13 Reguleringsplan for gnr./bnr. 11/94 og 11/96 - Turistanlegg i Meskelv, offentlig
ettersyn
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak lyder som følger:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for turistanlegg i Meskelv, datert
22.11.11 og tilhørende dokumenter, datert 24.08.2012, ut til offentlig ettersyn.

PS 28/13 Revisjon av løypenettet utmark - Nesseby kommune - Barmark- og
scooterløypenettet
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013
Behandling:
Forslag fra Tor Gunnar Henriksen:
På bakgrunn av mange negative høringsuttalelser foreslås det at snescooter løype nr 3 blir som i dag.
Ny foreslått trase mellom Skalvejavri og Maddervarrejohka strykes.
Resten som innstillinga.
Forslag fra Jarle Andreassen:
I tillegg til at løype 3 beholdes som i dag , etableres en ny løype mellom Skalvejavri og Stallinvarri til
hytteområder.
Dette for å avlaste deler av trafikken gjennom hytteområdene.
Votering:
Tor Gunnar Henriksens forslag falt med 4 mot 1 stemme.
Jarle Andreassens forslag falt med 4 mot 1 stemme.
Administrasjonens innstilling vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:

1. Nesseby kommunestyre vedtar følgende forskrift for scooterløyper i Nesseby kommune.
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§1
Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende
merkede løyper, jfr. kart i målestokk 1 : 50.000 datert Unjárgga gielda/Nesseby kommune XX.
november 2012.
Løype 1 - Klubbvikløypa:
Fra Klubbvik, vest for høyde 198 via Çoskajávri til løype nr. 2 ved Inggájeaggi.
Løype 2 - Nessebyløypa:
Fra parkeringsplassen nord for Nesseby kirkested, etter “Kjærlighetsstien” over myrdrag til
“travbanen” ved jordbruksvei opp Bergebydalen, videre langs sti/traktorvei på vestsiden av
Bergebydalen til Suoidneguolban og Maððavarjohka hyttefelt, med avstikkerløype til nytt
hyttefelt ved Maddevarjohk. Fra Maddevarjohk krysses Bergebyelva via Boaltán og
Leavdnjevárri til Bergebyvann.
Løype 3 - Skálvejávriløypa:
Fra enden av kommunal vei ved Kristine Johnsen, Bunes til Gálbajohka, og fra RV 98 opp
kommunal veg langs Gálbajohka. Videre langs Gálbaljohka etter traktorvei, via
Gálbaljohkmyra, Snurrejávri og Gárdanjunni til Skálvejávri. Fra sør for Skálvejávre til sør av
Gahkkorjávre og videre nord for Stállinvárri til løype 2 ved Suoidneguolban.

Løype 4 - Nyborgløypa:
Fra Nyborglia langs kjøreveien til Nieidavárretoppen. Herfra etter gangsti til der Eliasjohka og
Vuollejohka møtes, videre til løype nr. 3 ved Aldoguolbanvárri.
Løype 5 - Nyborglialøypa:
Fra løypekryss sør for E6/E75 nordover mot Varanger kraft. Europaveien krysses innenfor 50sonen vest for Varanger kraft. Videre nord over Varangerbotn myran til enden av Sukiveien,
derfra etter Sukiveien til Nyborgmoen.Videre etter etablert vei til sør av Nieidevarri.
Avstikkerløype fra nord for Varanger kraft sydøst ned til bensinstasjonen
Løype 6 – Havgajávriløypa
Fra løype nr 5 til langs sørsiden av E6/E75 til syd for ledearmer fra reingjerdet langs
Vuonnabahtjohk vassdraget til Storstyranvannet. Derfra via Einárjavri nordvest til Gjeddevann.
Fra Gjeddevann vest over myrdrag, og nord til Ishavsveien rasteplass ved E6/E75. Fra
rasteplassen og rett vest langs hovedveien til kommunegrensa.
Løype 7 - Varangerbotnløypa:
Etter linjetraseene mot Vesterelv til syd av Rasanoaivi. Derfra øst mot E6, som krysses innenfor
60 sonen inn på kommunal vei. Etter kommunal vei til nedre Vesterelv bru. Videre til sørøstsida
av kommunal vei, langs E6 på østsida av Bjørneberget til Karlebotnhøgda, hvor E6 krysses, til
Karlebotn grustak.
Avstikkerløype fra nedre vesterelv bru til rådhuset.
Løype 8 - Luohkejeaggiløypa:
Fra Karlebotnhøgda til og langs jordbruksveien over Vesterelva, og videre til de vestligste
hyttene ved Luohkejeaggi.
Løype 9 - Holmvannløypa:
Fra løype nr. 7 på Karlebotnsletta ved grustaket over Stranz, etter sommervei over
Njidgumohkki via Vesterelvvannet til Holmvann.
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Avlastningsløype: Fra krysset på Karlebotnsletta via Gárvingáisa til krysningspunkt på
Áddjálásguolban.
Løype 10 - Sirdagohppiløypa:
Fra Sirdagohppi til løype nr. 9 på Karlebotnsletta.
Løype 11 - Álásjávriløypa:
Fra løype nr. 9 ved Mággesuoidnejávri via Rávdoroggi, Sabetluobbal og Leidnunjohka til
Álásoaivejávri.
Avlastningsløype: Fra lille Skitjern langs skibekken til Skivannene ved kommunegrensen
Nesseby/Tana. Åpnes når reindrifta stenger øverdelen av Álásjávriløypa
Løype 12 - Diergiløypa:
Fra løype nr. 9 på Áddjalasguolba til sørenden av Diergijávri etter kjørevegen som benyttes av
reindrifta.
Løype 13 - Nyelvløypa:
Fra Nyelv via Sundejávri med avstikker til østenden, Sábbenjávri med avstikker til østenden,
derfra til Holmvann.
Avlastningsløype: Fra Nyelv ved bygdelagshuset på vestsiden av Nyelva via Goldenvann til
Gressvannet. Åpnes når hovedløypa ikke er farbar på grunn av issvull.

§2

Snøscooterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket
i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen.
Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30.
juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet; se § 9 i nasjonal forskrift til
motorferdselloven.
§3

Denne forskrift trer i kraft straks. Tidligere forskrifter om snøscooterløyper i kommunen
oppheves samtidig.

2. Nesseby kommunestyre vedtar følgende forskrift for barmarksløyper i Nesseby
kommune:
§ 1.
Bruk av motorkjøretøy på barmark kan skje langs følgende traktorveger i forbindelse med transport til hytter
og i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking.
Løype 1: Fra enden av kommunal veg på vestsida av Bergebyelva etter kjøreveg over Suoidneguolbba til
Geatkegorsa, Skoarrojohka og Jakobselva. Sideløype fra nedenfor Geatkegorsa til Suoidnecuoppanjohka derfra
over Bergebyelva. Videre nordover langs østsiden av Bergebyelva til krysningspunkt nordøst for
Bearalveaijohka-munningen og derfra til Odd Lams hytte.
Disptrase 1 for lettere kjøretøy (ATV): fra løype nr. 1 på østsiden av Bergebyelva, etter etablert kjørevei til
avkjørsel, ca. 300 meter sør for Pierpoljohkka. Etter godkjent kjørevei inn i nasjonalparken til Pierpolcorro.
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Disptrase 2 for lettere kjøretøy (ATV): Fra enden av løype nr. 1 ved Jakobselva, etter godkjent kjørevei
østover langs Jakobselva til etablert leirplass.
Løype 2: Fra enden av jordbruksveg i Gornitak opp langs Galbajohka etter kjøreveg forbi Galbajokjávri og
Snurrejávri, nord og øst for Gárddanjunlattu, vest for smalt vann og til vestsida av Gahkkorjávri (vann 204).
Løype 3: Fra Nieiddavárri etter kjøreveg om Jokkageačhi over Máttavárri og Davitvárri, på oversida av
Jávrrašmievttajávrrit, ned Davit Lavdnjevárri og til løype 1 ved Skoarrojohka.
Løype 4: Fra enden av opparbeidet veg sør for Karlebotnsletta til nordenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet.
Fra denne trasé ved Áddjálasguolbba til sydenden av Njidggujávri/Vesterelvvannet, og over Sikkáguolba/forbi
Siggadalen til Reahpenjohka/Reppenelva.
Løype nr. 5: Fra Nyelv grustak sør etter opparbeidet vei til østsiden av Gressvannet.
§ 2.
Løypene skal være merket og skiltet i terrenget på en slik måte at det klart går fram hvor løypetraseen går og
hvor den slutter. Det er ikke tillatt å kjøre utenfor den fastsatte traseen.
§ 3.
Kjøring etter denne forskrift er ikke tillatt i tiden før 1. juli. Fylkemannen kan stenge barmarksløypene for
trafikk også i andre tidsrom dersom dette anses nødvendig for å hindre unødig slitasje på terreng og vegetasjon.
§ 4.
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 21. januar 2003 nr. 66 om bruk av
motorkjøretøy på barmark langs traktorveger i Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Finnmark.

3. Nesseby kommune søker med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av
10. juni 1977 nr. 82 §5 samt forskriftens §4 Fylkesmannen i Finnmark om godkjenning
av vedtatte forskrifter for snøscooterløyper i Nesseby kommune.
4. Nesseby kommune søker med hjemmel i Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark
langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark §1, fastsatt av Miljøverndepartementet 28. juli
1989, Fylkesmannen i Finnmark om godkjenning av vedtatte forskrifter for
barmarksløyper i Nesseby kommune.
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PS 29/13 Presisering av retningslinjer for næringsfond - Spissing i forhold til satsing på
reiseliv
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Retningslinjenes §3A blir da som følger:
Det kan gis tilskudd til nyetblering av bedrift, produktuvikling, markedsføringstiltak, kompetanseheving
og tilrettelegging av infrastruktur.
Tilskudd til bedrifter innen reiseliv kan maksimalt støttes med 25% av godkjent kostnadsoverslag, inntil
kr. 200 000,- for fysiske investeringer, og 100 000,- til myke investeringer.
Tilskudd til andre bedrifter kan maksimalt støttes med 10% av godkjent kostnadsoverslag, inntil kr.
200 000,- for fysiske investeringer, og 100 000,- til myke investeringer.
2. Retningslinjenes §3B blir da som følger:
Det kan gis tilskudd til investering i etablerte reiselivsbedrifter, inntil 25% av godkjent kostnadsoverslag,
maks kr. 150 000,-, under forutsetning om at investeringen medfører reell økt sysselsettingsmessig effekt.
For andre etablerte bedrifter kan det innvilges tilskudd på inntil 10% av godkjent kostnadsoverslag, maks
kr. 100 000,-, under forutsetning om at investeringen medfører reell økt sysselsettingsmessig effekt.
3. Retningslinjenes §3D blir da som følger:
For tiltak som i særlig grad gir sysselsettings- og næringsmessig effekt for kvinner, vil det kunne ytes
tilskudd med inntil 30% av totalkostnadene innenfor reiseliv, og 15% av totalkostnadene for andre
bedrifter, utover det som er nevnt under § 3 punkt c, dog ikke over fastsatte maksimumssatser

PS 30/13 Klage på vedtak i FSK 31.01.2013 - Søknad om deling av eiendom gbnr 5/34
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak lyder som følger:

Med hjemmel i Jordlovens § 12 innvilges søknad om fradeling av en parsell med bolig på inntil 17 dekar
fra eiendom gnr 5 bnr 34 i Sirdagohppe, Nesseby kommune.
Begrunnelse
Fradeling av parsell med bygninger vil bidra til å styrke bosettingen i området.
Vilkår
Det settes som vilkår at resterende areal på landbrukseiendommen, med tilhørende grunneiendommer
selges til nærliggende aktive gårdsbruk.
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PS 31/13 Avhending av Nesseby skole og Karlebotn skole
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 19.04.2013
Behandling:
Administrasjonen får fullmakt til å forhandle frem avtaler for avhending av Karlebotn og Nesseby skoler, med
utgangspunkt i signaler gitt i formannskapet.
Saken utsettes til møtet i juni.

Møtet hevet.
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