Møte nr. 1/2016

MØTEINNKALLING
Kommunestyret
Kommunestyret holder møte den 14.01.2016 klokka 16:00 - 16:30 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Ordfører

Terje Wikstrøm

Varaordfører

Jan Arvid Johansen

Medlem

Randi Solli Pedersen

Medlem

Grete Svendsen

Medlem

Karl Nikodemussen

Medlem

Ingar Eira

Medlem

Robert Wilhelmsen

Medlem

Geir Nesse

Medlem

Vegard Loke Rønning

Medlem

Ellen Birgitta Johansen

Medlem

Jorunn Mikkelsen

Medlem

Harald Bredesen

Medlem

Yngve Nilsen

FO

Medlem

Ivar Sørnes

FO

Medlem

Alf Sakshaug

Varamedlem

Roald Andreas Nilsen

Varamedlem

Lena Marie J. Rydningen

Varamedlem

Unni Irene Nilsen

Varamedlem

Silje Mikkelsen Sørnes

FO

FO
FO

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.
Kvalsund 15.01.2016
Terje Wikstrøm
ordfører
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DETALJREGULERING FOR TURNES OG DANIELSVIKA

Ordførers innstilling:
1. Kommunestyre i Kvalsund finner ikke grunn til å ta klagen fra adv. Trond Biti på vegne av
Herulf Johnsen til følge.
2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf. § 1-9 sendes klagen til Fylkesmannen i
Finnmark med følgende uttalelse:
Kommunen slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette og tidligere
saksvedlegg og mener at klagen ikke bør tas til følge
3. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningslovens §42). Dette fordi de påklagede forholdene ikke berører byggeområder
på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.
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VEDLEGG:
04.03.2015 Klage på reguleringsplan område Turnes fra avd. Trond Biti på vegne av
Herulf Johnsen
14.07.2015 Klage på reguleringsplan (04.03) avvises av Kvalsund kommune
04.08.2015 Avvisningsvedtaket innklages av avd. Trond Biti
17.09.2015 Saken oversendes Fylkesmannen fra Kvalsund kommune
28.10.2015 Saken returneres fra Fylkesmannen pga mangelfull dokumentasjon

SAKSOPPLYSNINGER:
Planvedtak:
I sak nr 1/15 møte dato 19.02.2015 gjorde kommunestyret følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar foreliggende detaljregulering for Turnes og Danielsvika med
tilhørende planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, jf. Plan og bygningslovens
§12-12.
Hensikt med detaljregulering:
Hensikten med planarbeidet for forslag til detaljregulering for begge Turnes og
Danielsvika er:
 å legge til rette for en mer optimal lokalisering og drift av eksisterende og
framtidig anlegg for akvakultur
 bedre vilkårene for omkringliggende interesser som inkluderer allmenne frilufts
hensyn og hensynet til ferdsel, fiske og fritidsboliger sikres og fremmes.
Sammendrag av klage fra Herulf Johnsen:
 Det gjøres gjeldende at det ikke foreligger avgjørende og viktige nok hensyn
som taler for at A-området reguleres til fiskeoppdrettsformål.
 Det gjøres gjeldende at det foreligger interesser med stor tyngde som tilsier at
det ikke bør fastsettes mulighet for oppdrett i A-området. Alternativ plasseringer
er ikke vurdert på en adekvat måte.
 Johnsen krever all oppankring på hans eiendom nå og for all fremtid blir fjernet.
 Konstant slitasje i form av støy, og økene lukt fra anlegget
 Oter yngleområder – siste sommer ble det registrert en merkbar nedgang av Oter
i nevnte område
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 Johnsen har 3 lakseplasser registret: KD 098 Turines; KD 099 Kuberget; KD
214 Sommerjord

SAKSVURDERING:
Herulf Johnsen har klagerett jfr Plan og Bygningslovens § 1-9. A (Akvakultur)
områdene ved Turnes og Danielsvika er avsatt i kommuneplanens arealdel vedtatt av
kommunestyret den 15.06.2004 og er således juridisk bindene. Kommunestyrets
vedtak om kommuneplan kan ikke påklages jfr. Plan og bygningslovens §11-15.
Når det gjelder klage på oppankring er det Fylkeskommunen som har gitt konsesjon og
godkjent anleggets plassering.
NRS har lagt frem detaljreguleringsplan for å utvide A-områdene ved Turnes og
Danielsvika. Dette for å tilpasse anleggenes plassering hensiktsmessig i forhold til
dagens driftsbehov. Det vil si at anleggene plasseres lenger ut fra land og således vil
kunne imøtekomme klager når det gjelder behovet for redusert støy og lukt fra
anlegget.
Når det gjelder yngelområdet for oter vurderes også dette som fordelaktig med at
oppdretts- anlegget plasseres lengre fra land.
Kommunen vurderer det også som fordelaktig for de 3 registrerte lakseplassene at
anlegget flyttes lengre fra land.

