
 

 

MØTE NR. 1/2016 

 

HOVEDUTSKRIFT 
Utviklingsutvalget 

 

Møtested: Rådhuset   

Møtedato: 28.01.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 13:30 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Randi Solli Pedersen   

Nestleder Ingar Eira   

Medlem Karl Nikodemussen   

Medlem Jan Edvard Nilsen FO  

Medlem Jorunn Mikkelsen FO  

Varamedlem Jan Arvid Johansen  Jan Edvard Nilsen 

 

 

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

Pål-Reidar Fredriksen, næringssjef. 

Terje Wikstrøm, ordfører. 

Maria Victoria Solstrand, arealplanlegger. 

Kim Rydningen, formannskapssekretær. 

  

  

MERKNADER: 

 

SAKSLISTA: 

Det fremkom ingen merknader. 

 

Godkjent. 

  

BEHANDLEDE SAKER:  

 

 

 

UNDERSKRIFT AV 

PROTOKOLL: 

 

ORIENTERINGER: 

Fra og med sak 1/16 til og med sak 7/16. 

 

Sak 5/16 ble vedtatt behandlet som første sak under møtet. 

 

Ingar Eira og Karl Nikodemussen ble valgt til å underskrive 

protokollen. 

 

Rådmannen orienterte om kommunereformen. 

  

UTSKRIFTER:  

Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, rådmann, ordfører, kommunale ledere, 

saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS, servicekontoret, 

biblioteket og kommunens hjemmeside: 

www.kvalsund.kommune.no 

  

 

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


  

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/16 15/1135  

 HØRING AV FORSLAG TIL INNRETNING PÅ HAVBRUKSFONDET  

 

2/16 15/828  

 SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - KJØP AV TRAKTOR 

BJØRN KRISTIANSEN 

 

3/16 16/50  

 SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE - PÅL 

JOHANNESSEN, TILSKUDD TIL FISKEBÅT  

 

4/16 15/974  

 INVITASJON TIL SPONSING/SAMARBEID ARCTIC MUSHER 

HAMMERFESTSPANNET  

 

5/16 13/1717  

 NY REGULERINGSPLAN FOR NEDRE TRANGDALEN HYTTEFELT  

 

6/16 15/692  

 SØKNAD OM TILLATELSE - G/BNR: 11/1-6, GEIR SVENDSEN  

 

7/16 14/656  

 TILLATELSE TIL TILTAK  OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG ETTER 

BRANN GBNR: 2/1-43-K  

 



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: U43 &13 

Arkivsaksnr.: 15/1135  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/16 Utviklingsutvalget 28.01.2016 

 

HØRING AV FORSLAG TIL INNRETNING PÅ 

HAVBRUKSFONDET 

 
 

Leders innstilling: 
 

Kvalsund kommune er positiv til at det etableres havbruksfond finansiert av proveny 

fra produksjonsvekst i havbruksnæringen. Kvalsund kommune forutsetter at 

havbruksfondet ikke skal erstatte framtidig arealavgift. Veksten i havbruksnæringen 

må være miljømessig bærekraftig. For øvrig har Kvalsund kommune følgende innspill 

til innretningen av fondet:  

 

a) Det etableres et havbruksfond for hvert produksjonsområde.  

b) Inntektene fra salg av produksjonsrettigheter fordeles i sin helhet på 

kommunene idet aktuelle produksjonsområdet.  

c) Lokalitets- MTB brukes som fordelingsnøkkel ved utbetaling fra fondet til 

kommunene innenfor produksjonsområdet.  

d) Inntektene fra fondet fordeles til kommunene umiddelbart etter at 

salgsvederlaget for produksjonsveksten er mottatt.  

e) Staten skal ikke ha andel av havbruksfondet. Havbruksfondet er statens 

virkemiddel for å skape vekst i havbruksnæringen og det vil være overflødig om 

staten også skulle ha direkte inntekter fra fondet på bekostning av kommunene.  

f) Fylkeskommunene bør ikke ha utbytte fra havbruksfondet. Fylkeskommunen er 

myndighet i forhold til lokaliteter, vekst og konsekvensutredninger. Dersom 

fylkeskommunen også skal ha «provisjon» for veksten, kan det reises spørsmål 

om dette er tilfredsstillende forvaltningspraksis.  

g) Innføring av arealavgift er nødvendig for å gi kommunene forutsigbare inntekter 

fra havbruksnæringen,og samtidig sikre at kommuner som ikke kan ta ut vekst 

blir sikret et tilfredsstillende inntektsgrunnlag. Area lavgift vil sikre 

kommunene inntekter etter at veksten reduseres eller stopper opp.  
 

 

 



  

Behandling: 
Innstillingen, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Vedtak: 
Kvalsund kommune er positiv til at det etableres havbruksfond finansiert av proveny 

fra produksjonsvekst i havbruksnæringen. Kvalsund kommune forutsetter at 

havbruksfondet ikke skal erstatte framtidig arealavgift. Veksten i havbruksnæringen 

må være miljømessig bærekraftig. For øvrig har Kvalsund kommune følgende innspill 

til innretningen av fondet:  

 

a) Det etableres et havbruksfond for hvert produksjonsområde.  

b) Inntektene fra salg av produksjonsrettigheter fordeles i sin helhet på 

kommunene idet aktuelle produksjonsområdet.  

c) Lokalitets- MTB brukes som fordelingsnøkkel ved utbetaling fra fondet til 

kommunene innenfor produksjonsområdet.  

d) Inntektene fra fondet fordeles til kommunene umiddelbart etter at 

salgsvederlaget for produksjonsveksten er mottatt.  

e) Staten skal ikke ha andel av havbruksfondet. Havbruksfondet er statens 

virkemiddel for å skape vekst i havbruksnæringen og det vil være overflødig om 

staten også skulle ha direkte inntekter fra fondet på bekostning av kommunene.  

f) Fylkeskommunene bør ikke ha utbytte fra havbruksfondet. Fylkeskommunen er 

myndighet i forhold til lokaliteter, vekst og konsekvensutredninger. Dersom 

fylkeskommunen også skal ha «provisjon» for veksten, kan det reises spørsmål 

om dette er tilfredsstillende forvaltningspraksis.  

g) Innføring av arealavgift er nødvendig for å gi kommunene forutsigbare inntekter 

fra havbruksnæringen,og samtidig sikre at kommuner som ikke kan ta ut vekst 

blir sikret et tilfredsstillende inntektsgrunnlag. Area lavgift vil sikre 

kommunene inntekter etter at veksten reduseres eller stopper opp.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: 223 

Arkivsaksnr.: 15/828  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/16 Utviklingsutvalget 28.01.2016 

 

SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD - KJØP AV 

TRAKTOR 

BJØRN KRISTIANSEN 
 

Leders innstilling: 
 

Ihht næringsfondets vedtekter av 31.10.2013 punkt 2.1 er det ikke anledning til å gi 

tilskudd til likelydende tiltak i samme bedrift mer enn en gang. Søknaden må dermed 

avslåes. 
 

 

Behandling: 
Innstillingen, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Vedtak: 
Ihht næringsfondets vedtekter av 31.10.2013 punkt 2.1 er det ikke anledning til å gi 

tilskudd til likelydende tiltak i samme bedrift mer enn en gang. Søknaden må dermed 

avslåes. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 
Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: 223 

Arkivsaksnr.: 16/50  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/16 Utviklingsutvalget 28.01.2016 

 

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE - 

PÅL JOHANNESSEN, TILSKUDD TIL FISKEBÅT 

 
 

Leders innstilling: 
 

 

1. Pål Johannessen gis tilsagn om tilskudd på 23,5 % av investerinsgbehov på kr 0,85 

mill til kjøp av fiskebåt i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet settes til kr. 

200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er ihenhold til søknad, 

dog slik at egenkapitalen utgjør minimum 20 % (inkl evt tilskudd fra Sametinget).  

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: 
Innstillingen, enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 
1. Pål Johannessen gis tilsagn om tilskudd på 23,5 % av investerinsgbehov på kr 0,85 

mill til kjøp av fiskebåt i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet settes til kr. 

200.000,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er ihenhold til søknad, 

dog slik at egenkapitalen utgjør minimum 20 % (inkl evt tilskudd fra Sametinget).  

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: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: 223 

Arkivsaksnr.: 15/974  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/16 Utviklingsutvalget 28.01.2016 

 

INVITASJON TIL SPONSING/SAMARBEID ARCTIC 

MUSHER HAMMERFESTSPANNET 

 
 

Leders innstilling: 
 

1. Arctic Musher v/Dag Torulf Olsen gis tilsagn om tilskudd på kr. 25.000,- i 

samarbeid/sponsormidler for deltakelse i hundeløpet Iditarod.  

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: 
Innstillingen, enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 
 

1. Arctic Musher v/Dag Torulf Olsen gis tilsagn om tilskudd på kr. 25.000,- i 

samarbeid/sponsormidler for deltakelse i hundeløpet Iditarod.  

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: Maria-Viktoria Solstrand Arkiv: L10 

Arkivsaksnr.: 13/1717  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/16 Utviklingsutvalget 28.01.2016 

 

NY REGULERINGSPLAN FOR NEDRE TRANGDALEN 

HYTTEFELT 

 
 

Leders innstilling: 
 

Saken legges frem uten innstilling / rådmannens tilrådning. 

 

 

Behandling: 
Randi Solli Pedersen, AP, fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP/KRF: 

 

Saken behandles som en reguleringssak, og sees derfor i sammenheng med ny arealplan. 

 

VOTERING: 

 

Fremlagt fellesforslag, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Vedtak: 
Saken behandles som en reguleringssak, og sees derfor i sammenheng med ny arealplan. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 
 

Saksbehandler: Geir Israelsen Arkiv: G/BNR 11/1-6 

Arkivsaksnr.: 15/692  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/16 Utviklingsutvalget 28.01.2016 

 

SØKNAD OM TILLATELSE - G/BNR: 11/1-6, GEIR 

SVENDSEN 

 
 

Leders innstilling: 
 

Utviklingsutvalget gir ikke dispensasjon jf. Plan- og bygningslovens § 19-2 til bygging 

av ny hytte på 53 m2 slik omsøkt. Det kunne gis tillatelse til riving av gammelt bygg 

og oppføre et tilsvarende bygg på 18 m2. 
 

 

Behandling: 
Jan Arvid Johansen, KRF, fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP/KRF: 

 

Utviklingsutvalget gir ikke dispensasjon jf. Plan- og bygningslovens § 19-2 til bygging 

av ny hytte på 53 m2 slik omsøkt. Det kunne gis tillatelse til riving av gammelt bygg 

og oppføre et tilsvarende bygg på 18 m2 med mulighet for utvidelse inntil 30% (5,4 

m2)  jfr. § 1.1.7 i kommuneplanens arealdel. 

 

VOTERING: 

 

Fremlagt forslag ble satt opp mot leders innstilling og ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Vedtak: 
Utviklingsutvalget gir ikke dispensasjon jf. Plan- og bygningslovens § 19-2 til bygging 

av ny hytte på 53 m2 slik omsøkt. Det kunne gis tillatelse til riving av gammelt bygg 

og oppføre et tilsvarende bygg på 18 m2 med mulighet for utvidelse inntil 30% (5,4 

m2)  jfr. § 1.1.7 i kommuneplanens arealdel. 
 

 

 

 

 

 



  

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Utviklingsutvalget 

 
 

Saksbehandler: Svein Tore Kristoffersen Arkiv: G/BNR 2/1-43 

Arkivsaksnr.: 14/656  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/16 Utviklingsutvalget 28.01.2016 

 

TILLATELSE TIL TILTAK  OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG 

ETTER BRANN GBNR: 2/1-43-K 

 
 

Leders innstilling: 
 

Utviklingsutvalget gir dispensasjon fra Kommuneplanens retningslinjer 8.1. 3 ledd jf. 

Plan- og bygningslovens § 19-2 til oppføring av nedbrent fritidsbolig. 
 

 

Behandling: 
Innstillingen, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Vedtak: 
Utviklingsutvalget gir dispensasjon fra Kommuneplanens retningslinjer 8.1. 3 ledd jf. 

Plan- og bygningslovens § 19-2 til oppføring av nedbrent fritidsbolig. 
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