
 

 

MØTE NR. 6/2018 

 

HOVEDUTSKRIFT 
Utviklingsutvalget 

 

Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund 

rådhus 

  

Møtedato: 18.10.2018 Tid: Fra klokka 10:00 til klokka 12.30 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Randi Solli Pedersen   

Nestleder Ingar Eira   

Medlem Karl Nikodemussen   

Medlem Jan Edvard Nilsen FU  

Medlem Jorunn Mikkelsen AN  

Varamedlem Yngve Nilsen  Jorunn Mikkelsen 

 

Forfallskoder:  

AN= Annen deltager  

FO = Forfall meldt på forhånd  

FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd  

FD = Forfall for deler av møtet 

 

Organet er beslutningsdyktig med 4 av 5 representanter. 

 

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

Terje Wikstrøm, ordfører 

Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær 

  

MERKNADER: Leder og nestleder opplyste om at representant Jan Edvard 

Nilsen ikke har mottatt innkallingen. Administrasjonen tar 

dette til etterretning. Organet uttrykte også ønske om mer 

spesifisert stedsnavn og personnavn i fremtidige saksfremlegg. 

Administrasjonen tar også dette til etterretning. Det fremkom 

ellers ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er 

godkjent. 

  

SAKSLISTE: Administrasjonen fremmet ettersendt sak 18/892 for 

behandling i utvalget. Enstemmig vedtatt at saken tas inn på 

sakslisten som sak 39/18. Det fremkom ellers ingen merknader 

til sakslisten. Sakslisten er godkjent. 

  

ORIENTERING: Rådmann, Gunnar Lillebo, orienterte om: 

- Periodisering av driftsutgifter 

- Økonomi - regnskap 



  

- Budsjett 2019 

o Statsbudsjett 2019 

o Nøkkeltall 

- Kommunereform 

- Bygging i Kokelv 

- Diverse 

o Friluftsområder ut på høring 

o LYRA minnesmerke 

o Prosjekter 

 Egersund Net 

o Næringsavdeling status 2018 

 5 nye bedriftsregistreringer 2018 

 Kvalsund Fiskerihavn 

 Markopneset 

 Nussir 

o Bredbånd – Stallogargo/Fægfjord 

o Annet 

 Felles arealplan 

 Hovedplan for VA 

 Ringveien 22 ferdigstilt, leiligheter 

overtatt 

 Menighetshuset 

 Ferdig innen 25.03.2019 

 

Ordfører, Terje Wikstrøm, orienterte om: 

- Konsesjon eni Norge  

o Utvinne gassen i Goliat- og Alke-feltet 

o Fire alternativ for tilføring til land med 

rørledning 

 To i Kvalsund kommune, et i 

Hammerfest og et i Forsøl 

  

BEHANDLEDE SAKER: Fra og med sak 33/18 til og med sak 39/18. 

  

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  

 

http://www.kvalsund.kommune.no/


  

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

33/18 18/867  

 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 06.09.2018  

 

28/18 18/430  

 GBNR: 2/1-9 - DISPENSASJON - UTNYTTELSESGRAD  

 

34/18 18/689  

 GBNR: 24/1/31 - DISPENSASJON - GRILLHYTTE MED KRAV TIL 

REGULERINGSPLAN  

 

35/18 18/729  

 SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE - TOMMY 

NISKA  

 

36/18 18/788  

 GBNR 24/11 - DISPENSASJON - ETABLERING AV VEI TIL 

SPIKERTELT  

 

37/18 18/812  

 SØKNAD - STØTTE TIL FORENING / FRIVILLIG ORGANISASJON  

 

38/18 16/906  

 ENDRING AV VEDTEKTER NÆRINGSFONDET 2018  

 

39/18 18/892  

 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - KJØP AV BÅT, 

UTSTYR OG BRUK ROY-MAGNE LARSEN 

 



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 18/867  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/18 Utviklingsutvalget 18.10.2018 

 

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 06.09.2018 

 
 

Leders innstilling: 
 

Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte den 06.09.2018 godkjennes. 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.  

  

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 
 

Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte den 06.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

  



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Ronny Pedersen Arkiv: G/BNR 2/1-9 

Arkivsaksnr.: 18/430  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/18 Utviklingsutvalget 18.10.2018 

 

GBNR: 2/1-9 - DISPENSASJON - UTNYTTELSESGRAD 

 
 

Leders innstilling: 
 

I medhold av plan – og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med utnyttelse av punktfeste på 226 m2 BRA på 

eiendom 2/1/9 i Kvalsund kommune innvilges.  

 

Utvilkingsutvalget anser at hensynet hensynet bak bestemmelsene i kommunplanens arealdel ikke 

blir vesentlig tilsidesatt. Begrunnelsen for dette er at søknaden omhandler gjenoppbygning av 

fritidsbolig etter brann i 2016 samt at bygning vil bli oppført med tilnærmet samme størrelse som 

tidligere bygning samt oppføres på samme grunnmur.  

 

Det vurderes videre at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. Dette med bakgrunn i at ved å oppføre fritidsbolig med lik størrelse og på eksisterende 

grunnmur vil skåne naturen og dyrelivet i området på best mulig måte. 

 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.  

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 
 

I medhold av plan – og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om 

dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med utnyttelse av punktfeste på 226 m2 BRA på 

eiendom 2/1/9 i Kvalsund kommune innvilges.  

 

Utvilkingsutvalget anser at hensynet hensynet bak bestemmelsene i kommunplanens arealdel ikke 

blir vesentlig tilsidesatt. Begrunnelsen for dette er at søknaden omhandler gjenoppbygning av 



  

fritidsbolig etter brann i 2016 samt at bygning vil bli oppført med tilnærmet samme størrelse som 

tidligere bygning samt oppføres på samme grunnmur.  

 

Det vurderes videre at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. Dette med bakgrunn i at ved å oppføre fritidsbolig med lik størrelse og på eksisterende 

grunnmur vil skåne naturen og dyrelivet i området på best mulig måte. 

 

 

 

 

  



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Ronny Pedersen Arkiv: G/BNR 24/1/31 

Arkivsaksnr.: 18/689  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/18 Utviklingsutvalget 18.10.2018 

 

GBNR: 24/1/31 - DISPENSASJON - GRILLHYTTE MED KRAV 

TIL REGULERINGSPLAN 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling. 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.  

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 med hensyn til bygging av grillhytte på 6,9 m2 

innvilges.  

 

Utvilkingsutvalget anser at hensynet hensynet bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

Dette med bakgrunn i at området allerede er godt utbygget samt at det totale bebygde arealet på 

punktfestet kun vil ligge på 110 m2 etter utbyggingen.  

 

Videre anses fordelene å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dette med 

bakgrunn i at det anses som fordel både med hensyn til miljøet og sikkerheten i området at 

grilling foregår innendørs i en grillhytte laget for formålet. 

 

 

 

  



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Kine Urbrott Svendsen Arkiv: 223 

Arkivsaksnr.: 18/729  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/18 Utviklingsutvalget 18.10.2018 

 

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE - 

TOMMY NISKA 

 
 

Leders innstilling: 
 

Utviklingsutvalget avslår søknaden fra Tommy Niska til bedriftsstøtte for etableringen av 

«Batteriet».  

 

Begrunnelse: Søknad oppfyller ikke vilkårene for støtte i ht vedtektene for kommunalt 

næringsfond. 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.  

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Vedtak: 
 

Utviklingsutvalget avslår søknaden fra Tommy Niska til bedriftsstøtte for etableringen av 

«Batteriet».  

 

Begrunnelse: Søknad oppfyller ikke vilkårene for støtte i ht vedtektene for kommunalt 

næringsfond. 

 

 

 

  



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Ronny Pedersen Arkiv: G/BNR 24/11 

Arkivsaksnr.: 18/788  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/18 Utviklingsutvalget 18.10.2018 

 

GBNR 24/11 - DISPENSASJON - ETABLERING AV VEI TIL 

SPIKERTELT 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling. 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.  

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 med hensyn til anleggelse av vei på eiendom 24/11 i 

Kvalsund kommune innvilges.  

 

Dispensasjons gis på følgende vilkår:  

 

 Det forutsettes at anleggelse av veien gjøres på en så skånsom måte som mulig med 

hensyn til miljø samt dyreliv.  

 

Utvilkingsutvalget anser at hensynet hensynet bak bestemmelsene i kommunplanens arealdel ikke 

blir vesentlig tilsidesatt. Begrunnelsen for dette er bruken av eiendommen til næringsformål samt 

at eier av veien også er eier av eiendommen.  

 

Det vurderes videre at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. Dette med bakgrunn i at omsøkte vei er en forlengelse av allerede eksisterende vei. 



  

Videre foreligger det positiv uttalelse fra Statens Vegvesen. Det kan heller ikke ses at anleggelse 

av veien vil få noen miljømessige konsekvenser. 

 

 

 

  



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Kine Urbrott Svendsen Arkiv: 233 

Arkivsaksnr.: 18/812  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/18 Utviklingsutvalget 18.10.2018 

 

SØKNAD - STØTTE TIL FORENING / FRIVILLIG 

ORGANISASJON 

 
 

Leders innstilling: 
 

1. Masterelv Handel gis tilsagn om tilskudd på 25 % av investeringsbehov på 324.547,- til 

oppusing og elektrisk arbeid i butikken og dens lokale. Øvre grense for tilskuddet settes til 

kr. 81 136,-  

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 31.10.2013  

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.  

  

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 
 

1. Masterelv Handel gis tilsagn om tilskudd på 25 % av investeringsbehov på 324.547,- til 

oppusing og elektrisk arbeid i butikken og dens lokale. Øvre grense for tilskuddet settes til 

kr. 81 136,-  

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 31.10.2013  

 

 

 

 

  



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Odd Charles Karlsen Arkiv: U00 

Arkivsaksnr.: 16/906  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/18 Utviklingsutvalget 18.10.2018 

 

ENDRING AV VEDTEKTER NÆRINGSFONDET 2018 

 
 

Leders innstilling: 
 

Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte reviderte vedtekter til næringsfondet. 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.  

 

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Innstilling: 
 

Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte reviderte vedtekter til næringsfondet. 

 

 

 

  



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Kine Urbrott Svendsen Arkiv: 223 

Arkivsaksnr.: 18/892  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/18 Utviklingsutvalget 18.10.2018 

 

SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET - KJØP 

AV BÅT, UTSTYR OG BRUK 

ROY-MAGNE LARSEN 
 

Leders innstilling: 
 

Saken fremmes uten leders innstilling. 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter.  

Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling. 

  

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 
 

1. Roy-Magne Larsen gis tilsagn til tilskudd på inntil 35% av investeringsbehov på kr 231 

560,- til kjøp av fiskefartøy og bruk. Øvre grense for tilskuddet settes til kr. 81 046,-. Det 

forutsettes at finansieringen i det vesentlige er i henhold til søknad.  

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 31.10.2013 

5.  

 

 

  


