MØTE NR 3/2019.

HOVEDUTSKRIFT
Utviklingsutvalget
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 02.05.2019
Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 12:25
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

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

Forfall Møtt for
FO
AN
FO
FU
Karl Nikodemussen
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
Representant Yngve Nilsen tilrådde organet 10:46.
Organet var beslutningsdyktig med 3 av 5 representanter.
Fra adm. (evt. andre):

Terje Wikstrøm, ordfører
Gunnar Lillebo, rådmann
Odd-Charles Karlsen, teknisk- og næringssjef
Svein Tore Kristoffersen, brann- og beredskapsleder
Aina Holmgren, folkehelsekoordinator
Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Rådmann, Gunnar Lillebo, orienterte om;
- Ordførers jubileum og Finnmarksreisen UB
- Budsjett april
- Kommunereform
- Viktige datoer høsten 2019
- Verdier i nye Hammerfest kommune
o Raus
o Sprek
o Samspilt

-

-

Sykefravær – forbedring fra 2017 til 2018
Regodkjenning skuterløyper
o Kun Tana kommune som har fått godkjent
Innspill til skuterløyper – 11 stk.
o Fylkesmannen klage
 Desibelskala
Diverse
o Ressurser til Arahavde kr. 185 000,o 150-års jubileum
o Kommunebarometeret
 4.beste kommune i Finnmark fylke
o Egersund Net
 Egersund Net mottatt kontrakt
o Nussir

Teknisk- og næringssjef, Odd-Charles Karlsen, orienterte om;
- Nussir
o Folkemøte Miljøbygget
o Vest-Finnmark Regionråd og Nussir ASA – seminar
på Skaidi om gruveindustrien
Ordfører, Terje Wikstrøm, orienterte om:
-

Finnmarksreisen Ungdomsbedrift

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen
ble godkjent.

SAKSLISTE:

Administrasjonen fremmet ettersendte saker 17/1146 og
19/144 for behandling i utvalget. Enstemmig vedtatt at sakene
tas inn på sakslisten som sak 24/19 og 25/19. Det fremkom
ellers ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 17/19 til og med sak 25/19.

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

17/19

19/347
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 14.03.2019

18/19

18/818
GBNR: 9/9 KLAGE PÅ VEDTAK 3/19

19/19

18/616
GBNR: 8/388 KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK FRA RBD 22

21/19

19/339
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE EINAR
JULIUSSEN, TILSKUDD TIL NY FRYSEMASKINERI

22/19

19/340
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE ARCTIC &
GREEN AS, TILSKUDD TIL KJØP AV BYGG

23/19

19/341
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE ARCTIC &
GREEN AS, UTGIFTSDEKNING TIL FORPROSJEKT REISELIV

24/19

17/1146
KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN
TORSKEFJORDEN CERMAQ AS

25/19

19/144
24/2, 24/1/129 - DISPENSASJON - OPPFØRING AV STØYSKJERMER

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
17/19

Mari Stevning Bekken
19/347
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
02.05.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 14.03.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte 14.mars 2019 godkjennes.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 5 representanter.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte 14.mars 2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
18/19

Hanne Åsli
18/818
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 9/9
Møtedato
02.05.2019

GBNR: 9/9 KLAGE PÅ VEDTAK 3/19
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 5 representanter.
Leder Randi Solli Pedersen fremmet følgende nytt forslag på vegne av Ap/KrF;
«Klagen tas ikke til følge. Utviklingsutvalgets vedtak av 31.01.2019, sak 3/19, forblir
gjeldende. Vedtaket fra møtet 31.01.19 lyder som følger;
I medhold av plan og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å få bygge 65 meter vei fra hovedvei med
parkering i enden på eiendom 9/9 i Kvalsund kommune innvilges.
Dette begrunnes med at dette vil avhjelpe trafikale forhold i området og opprettholde
trafikksikkerheten for trafikantene.»
Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.»

VOTERING: Nytt forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Utviklingsutvalgets vedtak av 31.01.2019, sak 3/19, forblir
gjeldende. Vedtaket fra møtet 31.01.19 lyder som følger;

«I medhold av plan og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å få bygge 65 meter vei fra hovedvei med
parkering i enden på eiendom 9/9 i Kvalsund kommune innvilges.
Dette begrunnes med at dette vil avhjelpe trafikale forhold i området og opprettholde
trafikksikkerheten for trafikantene.»
Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.

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

Hanne Åsli
18/616
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 8/388
Møtedato
02.05.2019

GBNR: 8/388 KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK FRA RBD 22
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av forvaltningsloven § 33 vedtar Utviklingsutvalget at klage fra reinbeitedistrikt
22 Fiettar på vedtak 3/19 om dispensasjon ikke tas til følge.
Begrunnelsen for dette er at reinbeitedistrikt 22 Fiettar ikke anses å tape beiteland ved
tilleggsareal på 200 m² da eiendommen i dag ikke kan bebygges med mer enn 50 m²
utover eksisterende bebyggelse. Videre anses arealoverføringen ikke å skape presedens
med bakgrunn i at eiendommens størrelse sammenfaller med øvrige eiendommer i
planområdet.
Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
21/19

Kine Urbrott Svendsen
19/339
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
02.05.2019

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE
EINAR JULIUSSEN, TILSKUDD TIL NY FRYSEMASKINERI
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Einar Juliussen gis tilsagn om tilskudd på 35 000,2. 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.
Det skal framvises stiftelsdokument for registrert AS i kommunen før utbetaling av
tilskuddet.
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.:
22/19

Kine Urbrott Svendsen
19/340
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
02.05.2019

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE
ARCTIC & GREEN AS, TILSKUDD TIL KJØP AV BYGG
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.
Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 5 representanter.
Leder Randi Solli Pedersen fremmet følgende nytt forslag på vegne av Ap/KrF;
«1. Arctic & Green AS gis tilsagn om tilskudd på 150 000,2. 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.
Begrunnelse:
Kvalsund kommune mottar svært sjelden søknader om etablererstøtte til kjøp av bygg.
Kravet om minimum 20 % egenkapital, jf., vedtektene, er høyere enn den garanti om
egenkapital som bankene stiller. Dette slår heldig ut i de sakene hvor kjøpesum på bygg er
høye, og er etter UU’s mening ikke næringsvennlig. Vedtektene om egenkapital v/kjøp av
bygg må derfor spesifiseres som eget punkt i vedtektene. UU ber adm. om å utarbeide
dette.
Saken oversendes derfor til FSK og kommunestyre til avgjørelse, idet saken ansees som en
dispensasjon for gjeldende vedtekter.»

VOTERING: Nytt forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtatt innstilling:
1. Arctic & Green AS gis tilsagn om tilskudd på 150 000,2. 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.

Begrunnelse:
Kvalsund kommune mottar svært sjelden søknader om etablererstøtte til kjøp av bygg.
Kravet om minimum 20 % egenkapital, jf., vedtektene, er høyere enn den garanti om
egenkapital som bankene stiller. Dette slår heldig ut i de sakene hvor kjøpesum på bygg er
høye, og er etter UU’s mening ikke næringsvennlig. Vedtektene om egenkapital v/kjøp av
bygg må derfor spesifiseres som eget punkt i vedtektene. UU ber adm. om å utarbeide
dette.
Saken oversendes derfor til FSK og kommunestyre til avgjørelse, idet saken ansees som en
dispensasjon for gjeldende vedtekter.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
23/19

Kine Urbrott Svendsen
19/341
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
02.05.2019

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE
ARCTIC & GREEN AS, UTGIFTSDEKNING TIL
FORPROSJEKT REISELIV
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Arctic & Green 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.:
24/19

Odd Charles Karlsen
17/1146
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: L12
Møtedato
02.05.2019

KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON FRA AREALPLAN
TORSKEFJORDEN
CERMAQ AS
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 av 5 representanter.
Leder fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utviklingsutvalget tar ikke Akvaplan-niva AS klage på vegne av Cermaq Norge AS til
følge, og opprettholder Utviklingsutvalgets vedtak av 31.01.2019, om avslag på søknaden.
Klagen videresendes til Fylkesmannen i Finnmark og Troms til endelig avgjørelse.
Begrunnelse:
Området er i dag avsatt til låssetting av fisk. Dersom det vurderes en endring av formål
bør dette tas med i arealplan.
Det er behov for områder for låssetting av fisk.

Det er ikke kommet nye momenter som er av vesentlig betydning for at dispensasjon skal
gis.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
25/19

Ronny Pedersen
19/144
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: L65
Møtedato
02.05.2019

24/2, 24/1/129 - DISPENSASJON - OPPFØRING AV
STØYSKJERMER
Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Behandling:

Saken ble behandlet av 3 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 for oppføring av støyskjermer på eiendom 24/2
og 24/1/129 innvilges.
Begrunnelse:
Utviklingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, ikke
blir vesentlig tilsidesatt. Dette med bakgrunn i at støyskjermingene oppføres i grensen
mellom RV94 Parsell 1 Skaidi – Arisberget og kommuneplanens arealdel. Videre anses
fordelene ved å gi dispensasjon å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dette med hensyn til at støyskjermingene oppføres for å redusere negative
miljøkonsekvenser (i form av støy) for boliger og fritidsboliger/hytter langs vegen.
Det stilles følgende vilkår:
 Utforming og utførelse av støytiltakene må avklares i samråd med grunneier.
 Tiltakene kan ikke igangsettes før det foreligger byggetillatelse fra
bygningsmyndigheten.

