MØTE NR. 2/2019

HOVEDUTSKRIFT
Utviklingsutvalget
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 14.03.2019
Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 14:00
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

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

Forfall Møtt for

FO

Forfallskoder:
AN= Annen deltager
FO = Forfall meldt på forhånd
FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd
FD = Forfall for deler av møtet
Organet var beslutningsdyktig med 4 av 5 representanter.

Fra adm. (evt. andre):

Terje Wikstrøm, ordfører
Gunnar Lillebo, rådmann
Odd-Charles Karlsen, nærings- og teknisksjef
Odd Edvartsen, plansjef - Hammerfest

ORIENTERING:

Plansjef i Hammerfest, Odd Edvartsen, orienterte om:
- Arealplanarbeidet
- Status
- Viktige tema
- Planforslaget
- Reguleringsbehov
- Videre prosess
Rådmann, Gunnar Lillebo, orienterte om:
- Økonomi
- Kommunereform
- Skuterløyper
Nærings- og teknisksjef, Odd-Charles Karlsen, orienterte om:
- Egersund net – etablering/status
- Markop

-

Nussir
Andre byggeprosjekt

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader.

SAKSLISTE:

Administrasjonen fremla 1 tilleggssak for organet. Organet
besluttet behandling av saken. Det fremkom ellers ingen
merknader til sakslisten. Sakslisten ble godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Referatsak 1/19, og fra og med politisk sak 12/19 til og med
politisk sak 16/19.

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.
1/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/124
REFERATSAK
ÅRSRAPPORT KVALSUND BRANN OG REDNING 2018

12/19

19/201
GODKJENNING MØTEPROTOKOLLL UU 31.01.2019

13/19

18/574
GBNR: 23/15 KLAGE PÅ PS 30/18

14/19

19/21
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE PROSJEKT
OG DRIFT AS

15/19

19/199
GBNR: 23/83 - DISPENSASJON - UTNYTTELSESGRAD

16/19

19/218
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET./ETABLERERSTØTTE
HAMMERFEST OG OMEGN NÆRINGSUTVIKLING HAMMERFEST
OG OMEGN NÆRINGSUTVIKLING

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
1/19

Mari Stevning Bekken
19/124
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
14.03.2019

REFERATSAK - ÅRSRAPPORT KVALSUND BRANN OG
REDNING 2018
Leders innstilling:
Saken refereres utviklingsutvalget. Organet tar saken til orientering.
Behandling:
Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken refereres utviklingsutvalget. Organet tar saken til orientering.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
12/19

Mari Stevning Bekken
19/201
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
14.03.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLLL UU 31.01.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra Utviklingsutvalgets møte 31.01.2019 godkjennes.

Behandling:
Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra Utviklingsutvalgets møte 31.01.2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
13/19

Ingunn Larsen
18/574
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 23/15
Møtedato
14.03.2019

GBNR: 23/15 KLAGE PÅ PS 30/18
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 tar ikke klagen av 12.11.2018 fra tiltakshaver til følge, jf.
forvaltningsloven § 33 annet ledd.
Begrunnelse
Det har ikke framkommet noen nye opplysninger i saken som skulle tilsi en annen
tilrådning enn ved første gangs behandling.
Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
14/19

Kine Urbrott Svendsen
19/21
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
14.03.2019

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE
PROSJEKT OG DRIFT AS
Leders innstilling:
1. Prosjekt og Drift 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.
Behandling:
Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Prosjekt og Drift 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.:
15/19

Ronny Pedersen
19/199
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 23/83
Møtedato
14.03.2019

GBNR: 23/83 - DISPENSASJON - UTNYTTELSESGRAD
Leders innstilling:
I medhold av plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om
dispensasjon fra reguleringsplan Repparfjord Golf med hensyn til utnyttelse av
eiendom 23/83 med 262 m2 avslås.
Begrunnelse:
Utviklingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra blir
vesentlig tilsidesatt. Dette med bakgrunn i at overskridelse av bestemmelsen i plan for
det totale bebygde areal blir på 74,66 % og 36,66 % for boligarealet. Både det bebygde
arealet for boligdelen og det bebygde arealet totalt sett, anses å vesentlig tilsidesette
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra.
Ettersom de to vilkårene i plan og bygningsloven § 19-2 annet ledd er kumulative, dvs.
at begge må være oppfylt for at dispensasjon kan gis er det ikke nødvendig å vurdere
hvorvidt fordelene ved å dispensere er klart større enn ulempene.
Behandling:
Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.

VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om
dispensasjon fra reguleringsplan Repparfjord Golf med hensyn til utnyttelse av
eiendom 23/83 med 262 m2 avslås.

Begrunnelse:
Utviklingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra blir
vesentlig tilsidesatt. Dette med bakgrunn i at overskridelse av bestemmelsen i plan for
det totale bebygde areal blir på 74,66 % og 36,66 % for boligarealet. Både det bebygde
arealet for boligdelen og det bebygde arealet totalt sett, anses å vesentlig tilsidesette
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra.
Ettersom de to vilkårene i plan og bygningsloven § 19-2 annet ledd er kumulative, dvs.
at begge må være oppfylt for at dispensasjon kan gis er det ikke nødvendig å vurdere
hvorvidt fordelene ved å dispensere er klart større enn ulempene.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
16/19

Kine Urbrott Svendsen
19/218
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
14.03.2019

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET./ETABLERERSTØTTE
HAMMERFEST OG OMEGN NÆRINGSUTVIKLING
HAMMERFEST OG OMEGN NÆRINGSUTVIKLING
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 næringsforening 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.

