
Referat fra møte mellom Båtsfjord kommune og Kystverket 

Tid/ sted: Rådhuset onsdag 2.2.11 kl. 12 – 13. 

Til stede fra Båtsfjord kommune: Anne Grethe Strandheim (varaordfører), Birger Kristiansen (leder 

teknisk styre), Andor Sund (leder havnestyret), Odd Jarle Jensen (havnesjef), Kurt Marcussen (teknisk 

etat), Øyvind Hauken (rådmann) 

Til stede fra Kystverket: Roald Bjørn Abrahamsen, Geir V. Gjerde (Rambøll) 

På møtet drøftet vi følgende: 

1. Plan for avslutting av masseuttak på Storholmen 

Drøftingene dreide seg hovedsakelig om hva som skal gjøres med overskuddsmassen. Vi ble enige om 

følgende: 

- Med umiddelbar virkning fraktes overskuddsmasse i størst mulig grad til steder anvist av 

Båtsfjord kommune v/ Kurt Marcussen i stedet for at det tømmes i dunge på Storholmen. Så 

lenge dette er innenfor en avstand på inntil 300 meter og frakten ikke foregår på offentlig vei 

(men kan krysse den) utføres dette av Kystverkets kontraktør i henhold til kontrakt med 

Kystverket. Kystverket avklarer snarest om dette kan utvides til å gjelde hele området på 

Foma/ Valen. Båtsfjord kommune står ansvarlig for at tømmested er avtalt med og godkjent 

av grunneier og at de geotekniske forhold på tømmestedet er undersøkt og funnet i orden. 

- Kystverket har ikke noe imot at private aktører kan hente og få kostnadsfritt lastet opp 

overskuddsmasse på lastebil på nærmere avtalt område på Storholmen. Båtsfjord kommune 

vil ikke ta betalt for denne massen. 

- Båtsfjord kommune (v/ Øyvind Hauken)får på nytt oversendt fra Geir V. Gjerde kart over 

avsluttingsplan.  Sammen med denne sendes utfyllende/ kompletterende kommentarer. 

 

2. Søknad fra Kystverket til Båtsfjord kommune vedrørende masseuttak ved gamle søppeltipp 

Båtsfjord kommune v/ teknisk styre vil snarest mulig behandle denne søknaden. Båtsfjord kommune 

ga i møtet signaler om at tillatelse trolig vil bli gitt. Imidlertid må Kystverket selv gjøre nødvendige 

avklaringer i forhold til Fefo som grunneier. Båtsfjord kommune er ikke for tiden i stand til å operere 

som driftsansvarlig for masseuttaket. 

 

 

Øyvind Hauken 

referent 


