
 

 

MØTE NR.4/2017 

 

HOVEDUTSKRIFT 
Utviklingsutvalget 

 

Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund 

rådhus 

  

Møtedato: 15.06.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 11.50 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Merknad 

Leder Randi Solli Pedersen   

Nestleder Ingar Eira   

Medlem Karl Nikodemussen   

Medlem Jan Edvard Nilsen FO Forfall meldt møtedag 

Medlem Jorunn Mikkelsen FO Forfall meldt møtedag 

Vara Yngve Nilsen  Møtt for Jorunn Mikkelsen 

Organet er beslutningsdyktig med 3/5 medlemmer.  

 
Forfallskoder 

FO = Forfall meldt på forhånd 

FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd 

FD = Forfall for deler av møtet 

 

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

Pål Reidar Fredriksen, teknisk sjef 

Ulf-Terje N. Eliassen, markedsføringskonsulent 

Geir Israelsen, saksbehandler 

Tonje Jelstad Sandanger, formannskapssekretær 

  

MERKNADER: Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er 

godkjent. 

  

ORIENTERINGER:  Ulf-Terje Eliassen, markedsføringskonsulent, orienterte om:  

- Strategisk næringsplan, prosess 

- Reiseliv i Kvalsund kommune 

- Reiselivsseminaret på Skaidi 8.-9. juni 2017 

- Skaidi 2020 – status  

- Medieoppmerksomhet rundt reiselivsseminaret 

- Samarbeid innad og utad for å lykkes med reiseliv i 

Kvalsund kommune. 

 

Pål Reidar Fredriksen, teknisk sjef, orienterte om:  

- Kostnader knyttet til forlenget vintersesong 

- Utlysning av nytt renseanlegg på Skaidi 

- Renovering av grunnmurer på utleieboliger i 



  

Engmoveien og Ringveien 

- Byggesaksbehandling m.m. – fremtidig samarbeid med 

Hammerfest kommune forutsatt KST-vedtak 

- Diverse prosjekter på teknisk avdeling  

 

Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om:  

- Sak til kommunestyret: Kjøp av leiligheter 

- Sak til kommunestyret: Etablering av firma Egersund 

Nets i Kvalsund leieavtale og tilrettelegging.  

- Møte med forskningsgruppe angående de 

samfunnsmessige ringvirkningene av gruvedrift. Nussir 

og Ø. Rushfeldt.  

- Møte med reinbeitedistrikt 22. Gjennomgang av resultat 

av undersøkelser fra kommunens side i hyttefelt i 

Repparfjord. Drøfting av prosess rundt 

snøskuterløypenes åpningstid sesongen 2016/2017 

- Nytt oppvekstsenter Kvalsund, status. Forprosjekt 

prosess videre. 

  

SAKSLISTE: Administrasjonen har ettersendt sak 16/588 for behandling i 

utvalget. Årsaken til at saken måtte ettersendes er at møtet ble 

flyttet, hvilket gjorde at fristen for utsending av møteinnkalling 

kom i konflikt med høringsfristen satt for saken. Leder ber 

organet ta stilling til om saken kan tas inn på sakslisten. 

Enstemmig vedtak: Ettersendt arkivsak 16/588 tas inn som sak 

30/17. 

 

Det fremkom ellers ingen merknader. Sakslisten er godkjent. 

  

BEHANDLEDE SAKER:  Fra og med sak 26/17 til og med sak 30/17. 

  

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  

26/17 17/530  

 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UTVIKLINGSUTVALGET 

11.05.2017  

 

27/17 13/1644  

 DETALJREGULERING RV.94 PARSELL 6 KVALSUND BRU-

KARGENES  

 

28/17 17/8  

 TILSKUDD TIL BRØYTING AV ADKOMSTVEI I SKAIDIÅSEN 

HYTTEFELT  

 

29/17 17/524  

 STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2017 HØRINGSUTKAST JUNI 2017 

 

30/17 16/588  

 SØKNAD VEDRØRENDE BYGGING AV LANDGANG OG 

FLYTEBRYGGE GBNR: 8/400 I NEVERFJORD JAN ERLING 

NORHEIM 

 



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger Arkiv: 033 &17 

Arkivsaksnr.: 17/530  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/17 Utviklingsutvalget 15.06.2017 

 

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 

UTVIKLINGSUTVALGET 11.05.2017 

 
 

Leders innstilling: 
Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte den 11. mai 2017 godkjennes. 

 

 

Behandling: 
 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak: 
Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte den 11. mai 2017 godkjennes. 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Christian Astrup Arkiv: L12 

Arkivsaksnr.: 13/1644  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/17 Utviklingsutvalget 15.06.2017 

 

DETALJREGULERING RV.94 PARSELL 6 KVALSUND BRU-

KARGENES 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

Behandling: 
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling. 

 

VOTERING: Leders innstilling enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtatt innstilling: 
Kommunestyret i Kvalsund vedtar iht. plan- og bygningslovens § 12-12, detaljregulering for 

rv. 94 parsell 6 Kvalsund bru – Kargenes slik planen foreligger til behandling. 

 

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: 223 

Arkivsaksnr.: 17/8  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/17 Utviklingsutvalget 15.06.2017 

 

TILSKUDD TIL BRØYTING AV ADKOMSTVEI I 

SKAIDIÅSEN HYTTEFELT 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.    

 

 

 

Behandling: 
Leder fremmer formannskapets vedtatte innstilling som sin innstilling:  

Som Formannskapets vedtak:  

Kvalsund kommune avslår søknad om brøytetilskudd til brøyting.  

Prinsipielt bør tilskudd til brøyting forbeholdes de med behov til økonomisk hjelp jfr. 

retningslinjer for brøytetilskudd.  

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtatt innstilling: 
Kvalsund kommune avslår søknad om brøytetilskudd til brøyting.  

Prinsipielt bør tilskudd til brøyting forbeholdes de med behov til økonomisk hjelp jfr. 

retningslinjer for brøytetilskudd.  

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Truls Olufsen Mehus Arkiv: U01 

Arkivsaksnr.: 17/524  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/17 Utviklingsutvalget 15.06.2017 

 

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2017 

HØRINGSUTKAST JUNI 2017 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

 

Behandling: 
Leder fremmer rådmannens tilråding som sin innstilling med følgende redaksjonelle endring:  

Redaksjonell endring: «Vedtas» endres til «godkjennes» 

 

 

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak: 
Strategisk næringsplan godkjennes og legges ut på høring med de endringene som er 

beskrevet:  

 
ENDRING 1 På forsiden av næringsplan må kommunevåpenet fram 

 

ENDRING 2 Ingress på forsiden som introduksjon til næringsplanen: 

 

«Beliggenhet, naturressurser og areal gjør Kvalsund til en spesielt attraktiv kommune» 

 

 

ENDRING 3: på Side 10 erstattes teksten under overskriften med denne: 

 

Det som har preget Kvalsunds næringskultur er blant annet historien om «fiskerbonden» og 

statusen som sjøsamisk kommune, samt ansvaret som vertskommune for flere reinbeitedistrikt. 



  

Dette er viktige momenter som skal hensyntas i næringsutvikling og arealplanlegging. Basert 

på dette og resultater i kommune-NM, innspillsmøte med næringsliv, spørreundersøkelse og 

påfølgende analyser har vi kommet fram til følgende styrker og svakheter for Kvalsund 

kommune i næringssammenheng. Når planlagt sammenslåing med Hammerfest er 

gjennomført vil bildet endre seg noe, og man vil få flere ressurser til å endre svakheter som er 

definert. 

 

 

ENDRING 4: Punkt som kommenterer gruvedrift – legges inn øverst på side 21 ovenfor pkt 7 

- som et nytt pkt 6.3  

 

6.3 – Bergverksdrift og LUK-prosjektet  

Bergverksdrift omfatter utvinning og foredling av malmer, mineraler og bergarter. Kvalsund 

kommune har hatt bergverksdrift på 1800- og 1900-tallet grunnet høy kopperforekomst, og 

kopperkis ble utvunnet i blant annet i Porsa-området. I dag er Nussirforekomsten mest kjent 

som Norges og kanskje Nordens største forekomst av høykvalitets kopper.  

 

Kommunestyret i Kvalsund har enstemmig vedtatt etablering av Nussir ASA og gruvedrift. 

Administrasjonen har fulgt opp og bidratt med planarbeid til Nussir ASA og gjennomført 

«LUK-prosjektet» – Lokal utvikling i kommuner i påvente av Nussir-etableringen. Prosjektet 

hadde bred regional forankring i styringsgruppa og arbeidet pågikk over flere år. Det ble 

arbeidet med undersøkelser, ringvirkningsanalyse og kartlegging av hvilken tilrettelegging 

som må gjøres ved etablering av gruvedrift i kommunen. LUK-prosjektet ble avsluttet og 

LUK-rapporten vedtatt desember 2015. LUK-rapporten benyttes som et viktig 

arbeidsdokument i hvordan Kvalsund kommune skal tilrettelegge for framtidig etablering av 

bergverksdrift i kommunen. 
 

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Geir Israelsen Arkiv: G/BNR 8/400 

Arkivsaksnr.: 16/588  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/17 Utviklingsutvalget 15.06.2017 

 

SØKNAD VEDRØRENDE BYGGING AV LANDGANG OG 

FLYTEBRYGGE GBNR: 8/400 I NEVERFJORD 

JAN ERLING NORHEIM 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

 

 

Behandling: 
Leder fremmer rådmannens tilråding som sin innstilling. 

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtak: 
Utviklingsutvalget gir i hht plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon for å etablere 

landfast gangvei og bryggeanlegg jf. Havne- og farvannsloven § 27-1, i 100 meters 

belte jf. Plan- og bygningsloven § 1-8. Det gis tillatelse til en flytebrygge med mål på 6 

x 2 m, og en landgang med en bredde på 1,2 m og en lengde på 45 m. 

 

Begrunnelse: 

Søker har i sin begrunnelse påvist et forhold som virker rimelig og hensiktsmessig. 

Ulempene synes å være mindre enn fordelene i omsøkte tiltak. De partene som har 

uttalt seg innen fristen er overveiende positiv, kun Finnmark fylkeskommune synes å 

ha innvendinger. 

 

Vilkår:  

- Tiltaket skal ikke være til hinder for allmennhetens strandsoneinteresser.  

- Både landgang og flytebrygge skal tas inn hver høst.  



  

- Søker plikter til enhver tid å sikre flytebrygge og landgang slik at den ikke er til 

hinder eller forvolder skade. Dette skal minimum gjøres på følgende måte:  

o Brygga skal fortøyes med kjetting og tauverk med fire betonglodd.  

o Landgangen skal festes med kjetting og tauverk, nedgravde stokker 

nærmest land, og betonglodd ute i sjøen. 

- Skulle det under arbeidet komme frem gjenstander eller andre spor som 

indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og 

melding sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd. 
 

 

 

 

 

  


