MØTE NR. 6/2019

HOVEDUTSKRIFT
Utviklingsutvalget
Møtested: Rådmannens kontor
Møtedato: 16.10.2019
Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 12:00.
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
Bente Israelsen
Roald Nilsen

Forfall Møtt for

AN
AN
Jorunn Mikkelsen
Jan Edvard Nilsen

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 5 av 5 representanter.
Fra adm. (evt. andre):

Terje Wikstrøm, ordfører
Gunnar Lillebo, rådmann
Odd-Charles Karlsen, nærings- og teknisksjef
Ulf-Terje Eliassen, markedsførings- og
kommunikasjonskonsulent
Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Rådmann, Gunnar Lillebo, orienterte om:
- Periodisering av driftsmidler
- Økonomisk status
- Kommunereform
- Regodkjenning skuterløyper
- Sykefravær
- Diverse
o Overtakelse av leiligheter i Kokelv
o Sanering av fiskebruk/servicebygg
o Allfarveg Russelvdalen
o Utbetaling fra Havbruksfondet
o Kommuneøkonomi 2020

Nærings- og teknisksjef, Odd-Charles Karlsen, orienterte om:
- Markopneset
- Havneutvikling Kvalsund
- Nussir
- Diverse
o Nygginen – kontrakt tildelt
o Kokelv - status leiligheter
o VA – kummer og kloakk
o Lekeapparater Kokelv skole
o Tak på boliger i Kokelv og Kokelv skole
MERKNADER:

Organet vedtok å flytte utvalgets siste møte 21.11.2019 til
03.12.2019 klokka 12:00 og at det skal finne sted på Skaidi
Hotell. Det fremkom ellers ingen merknader til innkallingen.
Innkallingen ble godkjent.

SAKSLISTE:

Det fremkom ingen merknader til sakslista. Sakslista ble
godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med RS 2/19, PS 44/19 til og med sak 50/19.

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

2/19

19/908
REFERATSAK - POLITISKE SAKER BEHANDLET
ADMINISTRATIVT 18.JUNI-16.SEPTEMBER 2019

44/19

19/904
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 19.09.2019

45/19

19/380
VILL-UNGDOM 2019

46/19

19/181
GBNR: 10/19 SØKNAD OM BYGGING AV GARASJE I PORSA

47/19

18/939
GBNR: 17/12 - DISPENSASJON - PLANKRAV

48/19

19/845
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE UTBERING AV KAI PÅ REVSNESHAMN GEIR OVE OLSEN

49/19

19/829
GENERELL DISPENSASJON FOR ETABLERING AV AVLØP I
REGULERT OMRÅDE

50/19

19/398
STJERNEFELT - NYE HAMMERFEST KOMMUNE

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
2/19

Ørjan Storheim
19/908
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 00
Møtedato
16.10.2019

POLITISKE SAKER BEHANDLET ADMINISTRATIVT 18.
JUNI-16. SEPTEMBER 2019
Leders innstilling:
Saken refereres organet. Utviklingsutvalget tar saken til orientering.

Behandling:

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

Vedtak:
Saken refereres organet. Utviklingsutvalget tar saken til orientering.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
44/19

Mari Stevning Bekken
19/904
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 033
Møtedato
16.10.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 19.09.2019
Leders innstilling:
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte 19.september 2019 godkjennes.

Behandling:

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

Vedtak:
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte 19.september 2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
45/19

Ulf-Terje Eliassen
19/380
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: C03
Møtedato
16.10.2019

VILL-UNGDOM 2019

Leders innstilling:
Den vedlagte rapporten om Vill-Ungdom 2019 tas til orientering.
Vill-Ungdom bør videreføres i ny kommune der lokasjonen for fremtidig festival skal
ligge på et av stedene i dagens Kvalsund kommune.
Behandling:

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

Vedtak:
Den vedlagte rapporten om Vill-Ungdom 2019 tas til orientering.
Vill-Ungdom bør videreføres i ny kommune der lokasjonen for fremtidig festival skal
ligge på et av stedene i dagens Kvalsund kommune.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
46/19

Hanne Åsli
19/181
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 10/19
Møtedato
16.10.2019

GBNR: 10/19 SØKNAD OM BYGGING AV GARASJE I PORSA
Leders innstilling:
I medhold av plan – og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge 5 garasjer i rekke på eiendom
10/19 i Kvalsund kommune innvilges.
Utviklingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsene i kommuneplanens arealel
ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å dispensere er klart større enn
ulempene. Begrunnelsen for dette er at det vil redusere belastningen på
parkeringsplassen til Porsa kraftlag og bedre trafikksikkerheten i et populært
utfartsområde vinterstid.
Behandling:

Saken ble behandlet av 5 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 kommuneplanens arealdel for å bygge 5 garasjer i rekke på eiendom
10/19 i Kvalsund kommune innvilges.

Utviklingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsene i kommuneplanens arealel
ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å dispensere er klart større enn
ulempene. Begrunnelsen for dette er at det vil redusere belastningen på
parkeringsplassen til Porsa kraftlag og bedre trafikksikkerheten i et populært
utfartsområde vinterstid.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
47/19

Storheim Ørjan
18/939
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: G/BNR 17/12
Møtedato
16.10.2019

GBNR: 17/12 - DISPENSASJON - PLANKRAV
Leders innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 godkjenner Utviklingsutvalget at søknad
om dispensasjon for fradeling av grunneiendom på 1 mål til fritidsformål samt
etablering av adkomstvei fra FV til den nye grunneiendommen og bygging av
fritidsbolig på 80 m2.
Utviklingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra
blir ikke vesentlig tilsidesatt.
Begrunnelsen er at ingen av innsigelsesmyndighetene har avgitt en negativ uttalelse.
Tilstøtende områder er bebygd med fritidsboliger. Ut fra en helhetlig vurdering anses
fordelene å være større enn ulempene ved en dispensering fra gjeldende arealplan.
Det forutsettes at Sametingetets anførsel i saken etterkommes og legges til grunn for
plasseringen av fritidsboligen. Videre at en ytterligere fradeling av eiendommen til
fritidsformål med flere fritidsboliger krever en regulering av området.
Behandling:

Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter i organet.

VOTERING: Leders innstillig.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 godkjenner Utviklingsutvalget at søknad
om dispensasjon for fradeling av grunneiendom på 1 mål til fritidsformål samt
etablering av adkomstvei fra FV til den nye grunneiendommen og bygging av
fritidsbolig på 80 m2.
Utviklingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra
blir ikke vesentlig tilsidesatt.
Begrunnelsen er at ingen av innsigelsesmyndighetene har avgitt en negativ uttalelse.
Tilstøtende områder er bebygd med fritidsboliger. Ut fra en helhetlig vurdering anses
fordelene å være større enn ulempene ved en dispensering fra gjeldende arealplan.
Det forutsettes at Sametingetets anførsel i saken etterkommes og legges til grunn for
plasseringen av fritidsboligen. Videre at en ytterligere fradeling av eiendommen til
fritidsformål med flere fritidsboliger krever en regulering av området.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
48/19

Ulf-Terje Eliassen
19/845
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: 223
Møtedato
16.10.2019

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE UTBEDRING AV KAI PÅ REVSNESHAMN
GEIR OVE OLSEN
Leders innstilling:
1.
2.
3.
4.

Geir Ove Olsen gis tilsagn om tilskudd på 185 000,Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
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 5 av 5 representanter i organet.
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
2.
3.
4.

Geir Ove Olsen gis tilsagn om tilskudd på 185 000,Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
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.:
49/19

Ronny Pedersen
19/829
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: M3
Møtedato
16.10.2019

GENERELL DISPENSASJON FOR ETABLERING AV AVLØP
I REGULERT OMRÅDE
Leders innstilling:
Kommunestyret vedtar at det fra 14.06.2018 til ny kommuneplan foreligger gis en
generell dispensasjon fra kravet om at det til toalettavfall skal det nyttes utedo eller
biologisk klosett, noe som resulterer i at anleggelse av utslippsanlegg ikke krever en
individuell søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.
Begrunnelse: For å få en lik praksis og behandling av slike saker og unngå
dispensasjonssaker for en praksis som er innarbeidet.
Behandling:

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

Vedtatt innstilling:
Kommunestyret vedtar at det fra 14.06.2018 til ny kommuneplan foreligger gis en
generell dispensasjon fra kravet om at det til toalettavfall skal det nyttes utedo eller
biologisk klosett, noe som resulterer i at anleggelse av utslippsanlegg ikke krever en
individuell søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan.

Begrunnelse: For å få en lik praksis og behandling av slike saker og unngå
dispensasjonssaker for en praksis som er innarbeidet.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
50/19

Enny Camilla Nordvik
19/398
Utvalg
Utviklingsutvalget

Arkiv: K4
Møtedato
16.10.2019

STJERNEFELT - NYE HAMMERFEST KOMMUNE
Naturforvaltningsutvalgets uttalelse:
Dagens ordning med stjernefelt er historiske rettigheter for jaktlag i nåværende
Kvalsund kommune.
Ordningen med antall jaktfelt, stjernefelt og størrelse på jaktfelt er basert på dagens
situasjon. Ved kommunesammenslåing endres premissene for tildeling. FeFo sier at
prinsippet med stjernefelt vil bli ikke-eksisterende i det nye kommunen om dagens
ordning opprettholdes etter sammenslåingen til nye Hammerfest kommune.
Elgbestanden er i økning i hele forvaltningsområdet. I neste bestandsplansperiode som
revideres i 2023, må en vurdere elgbestanden, størrelse på jaktfelt og om disse må
reguleres til flere og mindre jaktfelt. Ved økning av antall jaktfelt og økning i
elgbestanden vil det gi adgang for nye jaktlag og flere stjernefelt i den nye kommunen.
Inntil dette er vurdert må dagens praksis fortsette som en overgangsordning.
Behandling:

Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter i organet.
VOTERING: Naturforvaltningsutvalgets uttalelse, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Dagens ordning med stjernefelt er historiske rettigheter for jaktlag i nåværende
Kvalsund kommune.

Ordningen med antall jaktfelt, stjernefelt og størrelse på jaktfelt er basert på dagens
situasjon. Ved kommunesammenslåing endres premissene for tildeling. FeFo sier at
prinsippet med stjernefelt vil bli ikke-eksisterende i det nye kommunen om dagens
ordning opprettholdes etter sammenslåingen til nye Hammerfest kommune.
Elgbestanden er i økning i hele forvaltningsområdet. I neste bestandsplansperiode som
revideres i 2023, må en vurdere elgbestanden, størrelse på jaktfelt og om disse må
reguleres til flere og mindre jaktfelt. Ved økning av antall jaktfelt og økning i
elgbestanden vil det gi adgang for nye jaktlag og flere stjernefelt i den nye kommunen.
Inntil dette er vurdert må dagens praksis fortsette som en overgangsordning.

