MØTE NR. 5/2019

HOVEDUTSKRIFT
Utviklingsutvalget
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 19.09.2019
Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:30
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Randi Solli Pedersen
Ingar Eira
Karl Nikodemussen
Jan Edvard Nilsen
Jorunn Mikkelsen
Yngve Nilsen

Forfall Møtt for

FO
FU

Forfallskoder:
AN= Annen deltager
FO = Forfall meldt på forhånd
FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd
FD = Forfall for deler av møtet
Representant Yngve Nilsen tiltrådde organet kl. 10:48.
Organet var beslutningsdyktig med 4 av 5 representanter.
Fra adm. (evt. andre):

Terje Wikstrøm, ordfører
Gunnar Lillebo, rådmann
Øyvind Sundquist, plansjef, plan og utvikling Hammerfest
kommune
Arne Sannvik, arealforvalter Hammerfest kommune
Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Ordfører, Terje Wikstrøm, orienterte om:
- Egersund Net
Rådmann Gunnar Lillebo, orienterte om:
- Periodisering av driftsutgifter
- Økonomisk status
- Kommunereform
- Regodkjenning skuterløyper
- Nærings- og tekniskavdeling status
o Markopneset

-

-

o Egersund Net
o Nussir
o Fægfjord industriområde
Diverse
o Nyggingen-prosjektet
o Kokelv – status leiligheter
o V&A – spyling pågår
o Flytebrygge Revsnes
o Kokelv havn – strøm
o Kokelv skole – nytt tak, lekeapparater monteres
o Kokelv – nytt tak bolig 4
o Tak rektorboligen Kokelv
Adresseringsskilt i Kvalsund kommune

Arne Sannvik, arealforvalter Hammerfest kommune, orienterte
om:
- Adressering i nye Hammerfest kommune
MERKNADER:

Representant Karl Nikodemussen bemerket at han ikke mottok
innkallingen grunnet ny epostadresse. Administrasjonen tar
dette til følge. Utvalget vedtok å flytte planlagt møte
03.10.2019 til 16.10.2019. Administrasjonen tar dette til følge.
Det fremkom ellers ingen merknader til innkallingen.
Innkallingen ble godkjent.

SAKSLISTE:

Administrasjonen fremmet ettersendt sak 19/78 for behandling
i utvalget. Enstemmig vedtatt at saken tas inn på sakslisten
som sak 43/19. Det fremkom ellers ingen merknader til
sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 37/19 til og med sak 43/19.

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
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

37/19

19/627
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 06.06.2019

38/19

18/144
GBNR: 26/1-104 - DISPENSASJON - IVARETAKELSE AV
EKSISTERENDE (KULTUR)LANDSKAP

39/19

18/430
GBNR: 2/1-9 - DISPENSASJON - BYGGE/OPPRUSTE
EKSISTERENDE VEI

40/19

19/544
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/- ETABLERERSTØTTE - ODDS
EIENDOM AS FÆGFJORD INDUSTRIOMRÅDE

41/19

19/755
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE
SAMARBEIDSGRUPPE NUSSIR 2019

42/19

18/571
REGULERINGSPLAN FOR STORJORDA TIL FØRSTE GANGS
BEHANDLING

43/19

19/78
ADRESSEENDRING I KOKELV SOM FØLGE AV
KOMMUNESAMMENSLÅING

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
37/19

Mari Stevning Bekken
19/627
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
19.09.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 06.06.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte 6.juni 2019 godkjennes.

Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte 6.juni 2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
38/19

Ronny Pedersen
18/144
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 26/1-104
Møtedato
19.09.2019

GBNR: 26/1-104 - DISPENSASJON - IVARETAKELSE AV
EKSISTERENDE (KULTUR)LANDSKAP
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om
dispensasjon fra reguleringsplan Øvre Skaidilia hytteområde med hensyn til
ivaretagelse av en eksisterende kjerrevei på eiendom 26/1 på ca. 50 meter avslås.

Utviklingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra i
reguleringsplan blir «vesentlig tilsidesatt. Begrunnelsen for dette er at det ikke
foreligger noen gitt tillatelse til eksisterende trase og arbeidet faller med dette ikke inn
under reparasjon/utbedring. Etablering av ny bil-vei slik omsøkt anses å bryte vesentlig
med intensjon bak bestemmelsene for området.
Videre anses ulempene ved å gi dispensasjon å være vesentlig større enn fordelene
etter en samlet vurdering. Det er vurdert at å tillate omgjøring av eksisterende traseer
til permanente bil veier ved dispensasjon fratar myndigheter samt andre interessenter
muligheten til å uttale seg om forholdet, noe som vil bli ivaretatt i en endring av
reguleringsplan. . En stor ulempe ved at dispensasjon for omgjøring av gjeldende trase
til permanent bilvei er at dette vil kunne skape presedens for etablering av ytterligere
bilveier i regulerte hytteområder uten planendring, noe som vil være meget uheldig
med hensyn til naturen.
Det legges også stor vekt på at reinbeitedistrikt 22 Fiettar har uttalt seg negativt til at
dispensasjon skal gis.
Graving av grøfter slik anvist på illustrasjon 1 anses ikke å kreve dispensasjon fra
gjeldende plan, men betinger tillatelse fra grunneier – Finnmarkseiendommen.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
39/19

Ronny Pedersen
18/430
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 2/1-9
Møtedato
19.09.2019

GBNR: 2/1-9 - DISPENSASJON - BYGGE/OPPRUSTE
EKSISTERENDE VEI
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan – og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, område LNF generelt for etablering av ca
80 meter veitrase fra E6 innover eiendom 2/1 i Kvalsund kommune avslås.
Resterende veitrasé bestod av gruslagt hjulspor i terrenget og anses dermed å falle inn
under kjøring i utmark.
Utviklingsutvalget anser at etablering av veitraseen i området LNF generelt og
vesentlig tilsidesette bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. Videre anses ulempene
ved å gi dispensasjon å være klart større enn fordelene.
Begrunnelsen for dette er at det i LNF-generelt området ikke tillates gjennomført noen
tiltak. Anleggelse av vei over dette området til fritidsbolig anses å bryte vesentlig med

bestemmelsen sin intensjon. Videre vil etablering av en permanent veitrasé i dette
området åpne opp for trafikk i et område hvor naturhensyn skal prioriteres framfor
fritidshensyn. Dette vil kunne skape presedens for etablering av ytterligere veitraseer i
LNF-generelt området, noe som vil være meget uheldig med hensyn til naturen.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
40/19

Kine Urbrott Svendsen
19/544
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
19.09.2019

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/- ETABLERERSTØTTE ODDS EIENDOM AS
FÆGFJORD INDUSTRIOMRÅDE
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Odds Eiendom AS gis tilsagn om tilskudd på 50 000,2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av 11.01.18
Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet. Delutbetaling kan likevel gis på
grunnlag av søknad. Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter
vedlegges:
 Brev med anmodning om utbetaling.

 Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for
prosjekter med en total kostnadsramme på kr 100 000,- eller mer.
 Ved planlegging, markedsundersøkelser og lignende kreves rapport fremlagt før
tilskudd utbetales.
 Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har
hatt i bedriften.
 Skatteattest skal foreligge for at bedrifter skal få tilskudd.
Andre vilkår
Hvis søkeren i søknadsperioden, eller på annen måte har gitt saksbehandler eller
kommunen uriktige eller manglende opplysninger som kan ha betydning for
saksutfallet, kan utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt i sin helhet. Er støtten ikke
utbetalt, vil innvilget støtte bortfalle.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
41/19

Kine Urbrott Svendsen
19/755
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
19.09.2019

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE
SAMARBEIDSGRUPPE NUSSIR 2019
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hammerfest og omegn Næringsutvikling gis tilsagn om tilskudd på 50 000,2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
11.01.18
Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet. Delutbetaling kan likevel gis på
grunnlag av søknad. Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter
vedlegges:
 Brev med anmodning om utbetaling.

 Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for
prosjekter med en total kostnadsramme på kr 100 000,- eller mer.
 Ved planlegging, markedsundersøkelser og lignende kreves rapport fremlagt før
tilskudd utbetales.
 Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har
hatt i bedriften.
 Skatteattest skal foreligge for at bedrifter skal få tilskudd.
Andre vilkår
Hvis søkeren i søknadsperioden, eller på annen måte har gitt saksbehandler eller
kommunen uriktige eller manglende opplysninger som kan ha betydning for
saksutfallet, kan utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt i sin helhet. Er støtten ikke
utbetalt, vil innvilget støtte bortfalle.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
42/19

Odd Charles Karlsen
18/571
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: L12
Møtedato
19.09.2019

REGULERINGSPLAN FOR STORJORDA TIL FØRSTE
GANGS BEHANDLING
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utviklingsutvalget vedtar i medhold av Plan og bygningslovens § 12-10 planforslaget
for detaljregulering av reguleringsplanen for Storjorda slik det er lagt fram.
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i lovpålagt tid.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
43/19

Wivi Hansen
19/78
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: L32
Møtedato
19.09.2019

ADRESSEENDRING I KOKELV SOM FØLGE AV
KOMMUNESAMMENSLÅING
Omsorg- og oppvekstutvalgets uttalelse:
Kvalsund kommune vedtar nytt adressenavn Senterveien som erstatning for nåværende
adressenavn Moreneveien i Kokelv.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
REF foreslår at Kvalsund kommune følger rådet fra et klart flertall av Kokelvs
innbyggere i avstemming på Facebook og vedtar at Senterveien blir nytt adressenavn
for nåværende adressenavn Moreneveien i Kokelv.

Kvalsund Ungdomsråds uttalelse:
KUR synes Fielbmà/Fielbmàveien bør bli det nye navnet på Moreneveien. Fordi vi
ønsker og ta vare på det samiske språk og normalisere det.
Behandling:

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.

Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.

Yngve Nilsen fremmet følgende nytt forslag på vegne av SV:
«Kvalsund kommune vedtar nytt adressenavn Senterveien som erstatning for
nåværende adressenavn Moreneveien i Kokelv».

VOTERING: Leders innstilling mot Yngve Nilsens forslag: 3 mot 1.

Vedtak:
Kvalsund kommune vedtar nytt adressenavn Fielbmà som erstatning for nåværende
adressenavn Moreneveien i Kokelv.

