
 

 

MØTE NR.2/2018 

 

HOVEDUTSKRIFT 
Utviklingsutvalget 

 

Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund 

rådhus 

  

Møtedato: 01.03.2018 Tid: Fra kl.  10:00 til kl. 13.00 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Randi Solli Pedersen   

Nestleder Ingar Eira   

Medlem Karl Nikodemussen   

Medlem Jan Edvard Nilsen   

Medlem Jorunn Mikkelsen AN  

Varamedlem Yngve Nilsen  Jorunn Mikkelsen 

 

Organet er beslutningsdyktig med 5 av 5 representanter. 

 

Forfallskoder 

FO = Forfall meldt på forhånd 

FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd 

FD = Forfall for deler av møtet 

AN= Annen deltaker  

 

Fra adm. (evt. andre): Gunnar Lillebo, rådmann 

Terje Wikstrøm, ordfører 

Truls Olufsen-Mehus, næringssjef 

Pål Reidar Fredriksen, teknisk sjef 

Kine Svendsen, lærling (kontor og administrasjon) 

Marie Aaseby Andersen, personalsjef 

  

MERKNADER: Representant Yngve Nilsen har ikke mottatt innkallingen. Det 

fremkom ellers ingen merknader til innkallingen. Innkallingen 

er godkjent. 

  

SAKSLISTE: Administrasjonen fremmet arkivsak 18/117 som ekstrasak.  

Organet vedtok å ta saken opp inn som sak 9/18 på sakslisten. 

Det fremkom ellers ingen merknader til sakslisten. Sakslisten 

er godkjent. 

  

ORIENTERING: Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om: 

- Kommunereform: 

- Ny forskrift fra KMD vedr. sammenslåingen. 



  

- Møte AU og PSU 02.03. 

- Ny møteplan for 2. halvdel 2018 

- Felles nettside for «Nye Hammerfest kommune» 

- Menighetshus 

- Rambøl gjør justeringer på Markopplan.  

- Anbud på vei til Markop starter 

- P-sjef slutter 

- Flytebrygge Kokelv klar 

- Mangler ved KBO 

 

Truls Olufsen-Mehus, næringssjef, orienterte om: 

- Nye bedriftsetableringer 

- Egersund Net, status 

- Kvalsund fiskerihavn, status 

- Havnesamarbeid og inntekt 

- Næringsbygg i havna 

- Fiskerihavner – midler og status 

- Markoppneset 

- Nussir, status 

- Reiseliv, status 

 

Pål-Reidar Fredriksen, teknisk sjef orienterte om: 

- Brøyting på Skaidi.  

- Planarbeid ift kommunesammenslåing 

- Flytebrygge ferdigstilt, noen små ting som gjenstår. 

- Møte sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt. 

- Neste uke gjennomføres et 2-dagers møte angående 

arealplan. Fokus på hytter og fritidsboliger. 

- Nyansatt på teknisk etat: Andreas Gamst. Ansvar for 

bl.a. kommunale utleieboliger og 

dispensasjonssøknader. 

- Kulde og generelle værutfordringer har medført 

problemer, spesielt innenfor vann og avløp. 

Hammerfest kommune har bistått. 

  

BEHANDLEDE SAKER:  Fra og med sak 6/18 til og med sak 9/18 

  

UTSKRIFTER:  

Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører, 

kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS, 

media, servicekontoret, biblioteket og kommunens 

hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no 

 



  

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

6/18 18/177  

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL UU 01.02.2018  

 

7/18 17/695  

 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN - 

AKVAKULTURLOKALITET  

 

8/18 17/1074  

 GBNR: 9/72 - KLAGE PÅ AVSLAG - MIDLERTIDIG BYGG PÅ TOMT  

 

9/18 18/117  

 SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/-ETABLERERSTØTTE - PIUNGEN 

AS (SUS) V/TONE NILSEN  

 



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 18/177  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Utviklingsutvalget 01.03.2018 

 

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL UU 01.02.2018 

 
 

Leders innstilling: 
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte den 01.02.2018 godkjennes.  

 

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter i organet. 

 

Leder påpeker en inkurie i møteprotokollen. Det er ikke notert at Roald Nilsen møtte for Jan 

Edvard Nilsen under fremmøte. Dette rettes av administrasjonen.  

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

 

Vedtak: 
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte den 01.02.2018 godkjennes.  

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: U43 

Arkivsaksnr.: 17/695  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/18 Utviklingsutvalget 01.03.2018 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN - 

AKVAKULTURLOKALITET 

 
 

Leders innstilling: 
 

Kvalsund kommune ved utviklingsutvalget avslår søknad om dispensasjon fra 

gjeldende arealplan fra selskapet Grieg Seafood. 

Avslaget begrunnes i at kystsoneplanen i Kvalsund kommune er under revidering. 
 

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter. 

 

 

Nestleder Ingar Eira fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av AP/KrF: 

Saken utsettes. Kvalsund kommune opplever at flere næringsaktører ønsker etablering på 

omsøkt område. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha en bredere dialog med disse. 

 

Saken skal behandles på nytt senest juni 2018. 

 

VOTERING: Fremmet utsettelsesforslag, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 
Saken utsettes. Kvalsund kommune opplever at flere næringsaktører ønsker etablering på 

omsøkt område. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha en bredere dialog med disse. 

 

Saken skal behandles på nytt senest juni 2018. 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Ronny Pedersen Arkiv: G/BNR 9/72 

Arkivsaksnr.: 17/1074  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/18 Utviklingsutvalget 01.03.2018 

 

GBNR: 9/72 - KLAGE PÅ AVSLAG - MIDLERTIDIG BYGG 

PÅ TOMT 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

Behandling: 
Leder Randi Solli Pedersen reiser spørsmål ved egen habilitet i saken da hennes ektemann er 

part i saken. Organet finner leder inhabil.  VOTERING: Enstemmig vedtatt av 4 av 4 

representanter. Leder Randi Solli Pedersen deltar ikke i sakens behandling. Nestleder Ingar 

Eira tiltrer som leder for organet. 

 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter. 

 

Leder Ingar Eira fremmet rådmannens tilrådning som sin innstilling. 

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Vedtak: 
 

Utviklingsutvalget tar med hjemmel i plan og bygningslovens § 21-6 ikke klage til 

følge. Begrunnelsen for dette er at det ikke kan ses at mottatt klage inneholder 

momenter utover privatrettslige forhold. 
 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Truls Olufsen Mehus Arkiv: 223 

Arkivsaksnr.: 18/117  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/18 Utviklingsutvalget 01.03.2018 

 

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/-ETABLERERSTØTTE - 

PIUNGEN AS (SUS) V/TONE NILSEN 

 
 

Leders innstilling: 
Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

 

Behandling: 
Representant Randi Solli Pedersen tiltrer i saksbehandlingen igjen, som leder. Saken ble 

behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Nestleder Ingar Eira fremmet rådmannens tilråding med følgende tilleggsforslag på 

vegne av AP/KrF: 

5. Utviklingsutvalget er positiv til intensjonen i saken, og synes søknaden er godt 

begrunnet, og ser også det positive i at selskapet er etablert med næringsadresse 

i Kvalsund kommune. Utviklingsutvalget har dog en forventning med å yte 

tilskuddet som omsøkt, med at etablererne innen rimelig tid også etablerer seg 

med bostedsadresse i Kvalsund kommune. 
 

VOTERING: Fremmet forslag, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtak: 
 

1. Piungen AS gis tilsagn om tilskudd på 32 % av investeringsbehov på kr 

189.000,- til kjøp av dekksutrustning og produksjonsutstyr i henhold til søknad. 

Øvre grense for tilskuddet settes til kr. 62.000,-. Det forutsettes at 

finansieringen i det vesentligste er i henhold til søknad.  

2. Tilskuddet må benyttes innen 6 mnd etter tilsagnet er godkjent.  



  

3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.  

4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av 

31.10.2013 

5. Utviklingsutvalget er positiv til intensjonen i saken, og synes søknaden er godt 

begrunnet, og ser også det positive i at selskapet er etablert med næringsadresse 

i Kvalsund kommune. Utviklingsutvalget har dog en forventning med å yte 

tilskuddet som omsøkt, med at etablererne innen rimelig tid også etablerer seg 

med bostedsadresse i Kvalsund kommune. 
 

 

 

 

  


