MØTE NR.5/2017

HOVEDUTSKRIFT
Utviklingsutvalget
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 24.08.2017
Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:10
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Navn
Forfall Møtt for
Leder
Randi Solli Pedersen
Nestleder
Ingar Eira
Medlem
Karl Nikodemussen
Medlem
Jan Edvard Nilsen
FO
Medlem
Jorunn Mikkelsen
FO
Varamedlem
Tor Ottem
Jan Edvard Nilsen
Varamedlem
Yngve Nilsen
Jorunn Mikkelsen
Organet er beslutningsdyktig med 5/5 representanter.
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
Terje Wikstrøm, ordfører
Truls O. Mehus, næringssjef
Kine U. Svendsen, lærling
Pål Reidar Fredriksen, teknisk sjef
Sigmund Andersen, plan- og byggesaksavdeling Hammerfest
Tonje Jelstad Sandanger, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Truls O. Mehus, næringssjef, orienterte om:
- Egersund Net – tilrettelegging
o Prosess – anbud og søknader
o Ivaretakelse av eksisterende brukere av området
o Miljøhensyn
- Kvalsund industrihaven – status
- Næringsbygg i havna – forprosjekt
- Havnesamarbeid 2017 – avtale og avsatte midler
- Markoppneset
o Revidert plan
o status og prosess videre
o møte med aktuelle aktører

-

o utviklingsmodell – muligheter
Nussir – status og prosess videre
Bredbåndsutbygging – påbegynt Repparfjord og
Stallogargo

Pål Reidar Fredriksen, teknisk sjef, orienterte om:
- Tilbud på Skaidi renseanlegg
- Farekartlegging av vannverk i Kvalsund kommune –
pålegg fra Mattilsynet
- Arbeid i barnehagen
- Arbeid i Sansehagen, sykehjemmet
- Hammerfest plan- og bygg har tatt over saksbehandling
- Status flytebrygge i Kokelv
- Status Fiskerigruppe Klubbukt
Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om:
- Oppvekstsenter i Kvalsund, status forprosjekter
- Markeringer i Kvalsund fremover
- Ungdomsfiske i sommer
- Samarbeid med Hammerfest Plan og bygg
- Status regodkjenning snøskuterløyper
- Status Leikvang stadion
- Status boligbygging i Kvalsund
- Status hyttefeltarbeid.
MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader, innkallingen er godkjent.

SAKSLISTE:

Det fremkom ingen merknader, sakslisten er godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 31/17 til og med sak 37/17

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.
31/17

Arkivsaksnr.
Tittel
17/693
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL UU 15.06.2017

32/17

17/555
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET /-ETABLERERSTØTTE SÆTHER
KYSTFISKE, STØTTE TIL KJØP AV FISKEFARTØY

33/17

17/556
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ ETABLERERSTØTTE STEVE
NORDSTRAND, NYBYGG KOMBINASJONSFARTØY I STÅL

34/17

17/573
SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET KJØP AV
LINEBRUK OG LINEKVEILER

35/17

17/524
STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2017 - ENDELIG VERSJON
INKLUDERT HØRINGSUTTALELSER OG ENDRINGER

36/17

13/1553
AD HØRING AV SØKNAD FRA NUSSIR ASA OM
DRIFTSKONSESJON FOR REPPARFJORD KOBBERFOREKOMST

37/17

17/396
REVIDERING AV REGULERINGSPLAN KVALSUND HAVN 2017

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
31/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/693
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
24.08.2017

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL UU 15.06.2017
Leders innstilling:
Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte den 15.06.2017 godkjennes.

Behandling:
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra utviklingsutvalgets møte den 15.06.2017 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
32/17

Truls Olufsen Mehus
17/555
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
24.08.2017

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET /-ETABLERERSTØTTE
SÆTHER KYSTFISKE, STØTTE TIL KJØP AV
FISKEFARTØY
Leders innstilling:
1. Sæther Kystfiske AS gis tilsagn om tilskudd på 23% av investeringsbehov på kr
842.000,- til kjøp av fiskefartøy i henhold til søknad. Øvre grense for
tilskuddet settes til kr. 200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det
vesentligste er i henhold til søknad.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 mnd etter tilsagnet er godkjent.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Behandling:
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Sæther Kystfiske AS gis tilsagn om tilskudd på 23% av investeringsbehov på kr
842.000,- til kjøp av fiskefartøy i henhold til søknad. Øvre grense for
tilskuddet settes til kr. 200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det
vesentligste er i henhold til søknad.

2. Tilskuddet må benyttes innen 6 mnd etter tilsagnet er godkjent.
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:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
33/17

Truls Olufsen Mehus
17/556
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
24.08.2017

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ ETABLERERSTØTTE
STEVE NORDSTRAND, NYBYGG KOMBINASJONSFARTØY
I STÅL
Leders innstilling:
1. Sæther Kystfiske AS gis tilsagn om tilskudd på kr 200.000,- til kjøp av
fiskefartøy i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet settes til kr.
200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er i henhold til
søknad.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 mnd etter tilsagnet er godkjent.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Behandling:
Leder påpeker at det er en redaksjonell feil i innstillingen – «Sæther Kystfiske AS» erstattes
med «Nordstrand Kystfiske SUS» i en redaksjonell endring.

VOTERING: Leders innstilling med redaksjonell endring, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Nordstrand Kystfiske SUS gis tilsagn om tilskudd på kr 200.000,- til kjøp av
fiskefartøy i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet settes til kr.
200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er i henhold til
søknad.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 mnd etter tilsagnet er godkjent.
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:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
34/17

Truls Olufsen Mehus
17/573
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
24.08.2017

SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET
KJØP AV LINEBRUK OG LINEKVEILER
Leders innstilling:
1. Otto Nikolai Svendsen gis tilsagn om tilskudd jmf investeringsbehov på kr
61218,- til kjøp av linekveil og linebruk i henhold til søknad. Øvre grense
for tilskuddet settes til kr. 10.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det
vesentligste er ihenhold til søknad.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 mnd etter tilsagnet er godkjent.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Behandling:
Leder trakk sin innstilling.
Representant Ingar Eira, Ap, fremmet følgende nye forslag:
1. Otto Nikolai Svendsen gis tilsagn om tilskudd jmf investeringsbehov på kr. 61.218,- til
kjøp av linebruk og linekveiler i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet settes
til kr. 21.426,- jmf næringsfondets statutter (inntil 35 % av investeringskostnader). Det
forutsettes at finansieringen i det vesentligste er i henhold til søknad.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 mnd etter tilsagnet er godkjent.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet

4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av 31.10.2013

VOTERING: Fremmet forslag, fire stemmer for, én stemme mot. Forslaget er vedtatt med fire (4)
stemmer mot én (1).

Vedtak:
1. Otto Nikolai Svendsen gis tilsagn om tilskudd jmf investeringsbehov på kr. 61.218,- til
kjøp av linebruk og linekveiler i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet settes
til kr. 21.426,- jmf næringsfondets statutter (inntil 35 % av investeringskostnader). Det
forutsettes at finansieringen i det vesentligste er i henhold til søknad.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 mnd etter tilsagnet er godkjent.
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:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
35/17

Truls Olufsen Mehus
17/524
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: U01
Møtedato
24.08.2017

STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2017 - ENDELIG VERSJON
INKLUDERT HØRINGSUTTALELSER OG ENDRINGER
Leders innstilling:
Strategisk næringsplan vedtas med de endringene og høringsuttalelsene som er
beskrevet.

Behandling:
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtatt innstilling:
Strategisk næringsplan vedtas med de endringene og høringsuttalelsene som er
beskrevet.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
36/17

Gunnar Lillebo
13/1553
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: L12
Møtedato
24.08.2017

AD HØRING AV SØKNAD FRA NUSSIR ASA OM
DRIFTSKONSESJON FOR REPPARFJORD
KOBBERFOREKOMST
Leders innstilling:
Kvalsund kommunestyre har tidligere vedtatt gruvevirksomhet i Repparfjordfeltet, og ønsker å
legge til rette for Nussir ASA. En realisering av prosjektet vil sannsynligvis føre til positive
ringvirkninger for kommunen og bidra til økt verdiskapning, som blant annet også betyr en
positiv samfunnsutvikling generelt i kommunen. En realisering av prosjektet er anslått å gi
mange nye arbeidsplasser, og kan skape flere leverandørbedrifter/virksomheter i kommunen.
For en liten kommune som Kvalsund, er mulighetene for annen næringsvirksomhet begrenset.
Ved en slik beslutning er det mange hensyn som gjør seg gjeldende både for og mot.
Naturmangfold vil gjennomgående være et hensyn som taler mot tiltak, inngrep og aktiviteter.
Kvalsund kommune anser det som viktig å følge naturmangfoldlovens miljørettslige
prinsipper ved gruvevirksomheten. Det innebærer at det settes krav som sikrer en best mulig
bærekraftig aktivitet.
Kvalsund kommunestyre anser det som meget viktig å stille klare betingelser og vilkår til
istandsetting og etterbruk av området. Krav om fortløpende avslutning og istandsetting
hjemles i utgangspunktet i driftsplan. Direktoratet for mineralforvaltning kan pålegge driver å
stille økonomisk sikkerhet for å imøtekomme krav om fysisk sikring og opprydding (jf kap 8).
Krav til eller forutsetninger om etterbruk kan også fastsettes i reguleringsplanen.
Til tross for de negative konsekvenser slik gruvevirksomhet vil påføre naturmiljøet og
terrenget, så vel som for reindriftsnæringen, friluftsinteresser og lokalbefolkningen m.m.,
anser Kvalsund kommune at samfunnsnytten veier tyngre. Skadene er en naturlig og
uunngåelig følge av Nussir ASA sin planlagte virksomhet. Vurdert opp mot de forhold som
kan gjøre seg gjeldende med tanke på skader som kan oppstå på miljø, fauna og natur – så vil

Kvalsund kommunestyre tilrå at det gis en driftskonsesjon med vilkår til Nussir ASA i
Ulveryggen og Nussir, som omsøkt.
Kvalsund kommunestyre vil foreslå følgende vilkår og avbøtende tiltak:
 Selskapet pålegges å opprette en ressurs-/interessegruppe med deltakelse fra
kommunen, reindriftsnæringen, grunneier og andre lokale interessenter.
 Rapporteringsplikt om virksomheten til kommune og andre direkte berørte av
gruvevirksomheten.
 Forebyggende tiltak som kan redusere støvplage relatert til aktiviteten
 Farlig område må sikres forsvarlig og kontroll av områder hvor ferdsel må begrenses
Økonomisk sikkerhet for eventuell opphør av virksomheten til opprydding og avslutning av
virksomheten.

Behandling:
VOTERING: Leders innstilling, fire (4) stemmer for og én (1) stemme mot. Innstillingen er
vedtatt, fire mot én.

Vedtatt innstilling:
Kvalsund kommunestyre har tidligere vedtatt gruvevirksomhet i Repparfjordfeltet, og ønsker å
legge til rette for Nussir ASA. En realisering av prosjektet vil sannsynligvis føre til positive
ringvirkninger for kommunen og bidra til økt verdiskapning, som blant annet også betyr en
positiv samfunnsutvikling generelt i kommunen. En realisering av prosjektet er anslått å gi
mange nye arbeidsplasser, og kan skape flere leverandørbedrifter/virksomheter i kommunen.
For en liten kommune som Kvalsund, er mulighetene for annen næringsvirksomhet begrenset.
Ved en slik beslutning er det mange hensyn som gjør seg gjeldende både for og mot.
Naturmangfold vil gjennomgående være et hensyn som taler mot tiltak, inngrep og aktiviteter.
Kvalsund kommune anser det som viktig å følge naturmangfoldlovens miljørettslige
prinsipper ved gruvevirksomheten. Det innebærer at det settes krav som sikrer en best mulig
bærekraftig aktivitet.
Kvalsund kommunestyre anser det som meget viktig å stille klare betingelser og vilkår til
istandsetting og etterbruk av området. Krav om fortløpende avslutning og istandsetting
hjemles i utgangspunktet i driftsplan. Direktoratet for mineralforvaltning kan pålegge driver å
stille økonomisk sikkerhet for å imøtekomme krav om fysisk sikring og opprydding (jf kap 8).
Krav til eller forutsetninger om etterbruk kan også fastsettes i reguleringsplanen.

Til tross for de negative konsekvenser slik gruvevirksomhet vil påføre naturmiljøet og
terrenget, så vel som for reindriftsnæringen, friluftsinteresser og lokalbefolkningen m.m.,
anser Kvalsund kommune at samfunnsnytten veier tyngre. Skadene er en naturlig og
uunngåelig følge av Nussir ASA sin planlagte virksomhet. Vurdert opp mot de forhold som
kan gjøre seg gjeldende med tanke på skader som kan oppstå på miljø, fauna og natur – så vil
Kvalsund kommunestyre tilrå at det gis en driftskonsesjon med vilkår til Nussir ASA i
Ulveryggen og Nussir, som omsøkt.
Kvalsund kommunestyre vil foreslå følgende vilkår og avbøtende tiltak:
 Selskapet pålegges å opprette en ressurs-/interessegruppe med deltakelse fra
kommunen, reindriftsnæringen, grunneier og andre lokale interessenter.
 Rapporteringsplikt om virksomheten til kommune og andre direkte berørte av
gruvevirksomheten.
 Forebyggende tiltak som kan redusere støvplage relatert til aktiviteten
 Farlig område må sikres forsvarlig og kontroll av områder hvor ferdsel må begrenses
Økonomisk sikkerhet for eventuell opphør av virksomheten til opprydding og avslutning av
virksomheten.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
37/17

Truls Olufsen Mehus
17/396
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: L12
Møtedato
24.08.2017

REVIDERING AV REGULERINGSPLAN
KVALSUND HAVN 2017
Leders innstilling:
Reguleringsplanen datert 16.08.2017 med planbeskrivelser, bestemmelser og plankart
for Kvalsund havn 2017 vedtas og legges ut på høring.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Kvalsund havn, datert 16.08.2017 ut på fornyet offentlig ettersyn på følgende vilkår:
- SKV1 forlenges fram til kaiområdet o_SK
- SKV1 grovprosjekteres slik at det i planen blir satt av tilstrekkelig areal til veg,
side- og manøvreringsarealer iht. krav i Statens vegvesens håndbok N100.
Administrasjonen gis fullmakt til å legge planforslaget ut til høring og offentlig
ettersyn når planforslaget er oppdatert med disse endringer.
Behandling:
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Reguleringsplanen datert 16.08.2017 med planbeskrivelser, bestemmelser og plankart
for Kvalsund havn 2017 vedtas og legges ut på høring.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for
Kvalsund havn, datert 16.08.2017 ut på fornyet offentlig ettersyn på følgende vilkår:
- SKV1 forlenges fram til kaiområdet o_SK

-

SKV1 grovprosjekteres slik at det i planen blir satt av tilstrekkelig areal til veg,
side- og manøvreringsarealer iht. krav i Statens vegvesens håndbok N100.

Administrasjonen gis fullmakt til å legge planforslaget ut til høring og offentlig
ettersyn når planforslaget er oppdatert med disse endringer.

