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Navn
Frank Hansen
Lars Mathisen
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Varamedlemmer som møtte:
Navn
John Wahl

Frank Hansen

AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, kommunalsjef Odd Edvardsen, plansjef Maria Wirkola,
arealplanlegger Ingrid Dahl, saksbehandler Arne Sannvik, overingeniør Jørn Berg,
miljøvernrådgiver Tom Erik Næss, rådgiver Einar Jensen, Trond Nyseth og barn og
unges representant Bjørn Sigvartsen.

Jarle Edvardsen
Svanhild Moen
Leder
formannskapssekretær
Muntlige orienteringer:
- Kunstige rev – v/ miljøvernrådgiver Tom Erik Næss
- Forsøpling fra oppdrett v/ miljøvernrådgiver Tom Erik Næss
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Saksnr
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Innkallingen – godkjent
Saksliste / dagsorden:
Sakslista med sakene 16/1 til og med 21/11 – godkjent.

PS 16/11 Behandling av søknad om endring av regukeringsplaner i området RossmollaMeland
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for Miljø og Utvikling anbefaler oppstart av regulering av området
Rossmolla-Meland.
2. Det forutsettes at man i konsekvensutredningen tar stilling til hvordan man løsere
arealbehovet for gasskraftverk og kjølevannsbasert oppdrettsannlegg.
3. Planavgrensningen må vurderes i forbindelse med oppstartsmøte.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 15.02.2011

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende tilleggsforslag i punkt 2:
Denne konsekvensutredningen skal ikke være et argument for å utsette arbeidet med
realisering av kjølevannsbasert oppdrett på eiendommen g. nr. 21, b. nr 863. Hvis
alternative lokaliseringer skal fremmes av Statoil, må dette skje innenfor de tidsrammer
som aktørene på området arbeider etter.
Votering:
Innstillingen – enstemmig vedtatt.
Tillegg i til pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for Miljø og Utvikling anbefaler oppstart av regulering av området
Rossmolla-Meland.
2. Det forutsettes at man i konsekvensutredningen tar stilling til hvordan man løsere
arealbehovet for gasskraftverk og kjølevannsbasert oppdrettsannlegg.
Denne konsekvensutredningen skal ikke være et argument for å utsette arbeidet
med realisering av kjølevannsbasert oppdrett på eiendommen g. nr. 21, b. nr 863.
Hvis alternative lokaliseringer skal fremmes av Statoil, må dette skje innenfor de
tidsrammer som aktørene på området arbeider etter.
3. Planavgrensningen må vurderes i forbindelse med oppstartsmøte.
PS 17/11 Førstegangsbehandling av gatebruksplan for Rådhusplassen og Sjøgata
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø og Utvikling vedtar å legge Gatebruksplanen for Rådhusplassen og
Sjøgata ut på høring.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 15.02.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Miljø og Utvikling vedtar å legge Gatebruksplanen for Rådhusplassen og
Sjøgata ut på høring.
PS 18/11 Søknad om leie av eiendommen gnr.21 bnr.863 Rossmolla Industripark
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for miljø og utvikling vedtar at Hammerfest kommune leier ut eiendommen
gnr.21 bnr.863 Rossmolla industriområde til Statoil Petroleum As i 36 måneder
med mulighet for forlengelse. Leieprisen settes til kroner 90,- per m².
2. Administrasjonen utarbeider og inngår leiekontrakt med Statoil Petroleum As. I
leiekontrakten trekkes den delen av eiendommen som skal benyttes til midlertidig
brannstasjon fra på arealet, dersom det blir utfallet.
3. Det tillates ikke oppføring av faste installasjoner på området i leieperioden.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 15.02.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for miljø og utvikling vedtar at Hammerfest kommune leier ut eiendommen
gnr.21 bnr.863 Rossmolla industriområde til Statoil Petroleum As i 36 måneder
med mulighet for forlengelse. Leieprisen settes til kroner 90,- per m².
2. Administrasjonen utarbeider og inngår leiekontrakt med Statoil Petroleum As. I
leiekontrakten trekkes den delen av eiendommen som skal benyttes til midlertidig
brannstasjon fra på arealet, dersom det blir utfallet.
3. Det tillates ikke oppføring av faste installasjoner på området i leieperioden.
PS 19/11 Orientering Hovedplan vei 2010 og 2011
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 15.02.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1.

Saken tas til orientering.

PS 20/11 Oppstart av regulering med KU - Rypklubbeidet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I henhold til plan og bygningslovens § 12.8 vedtar styret for Miljø og utvikling oppstart
av reguleringsarbeid på Rypklubbeidet.
2. Styret vedtar samtidig - i henhold til plan og bygningslovens § 12.9 – at planprogram for
konsekvensutredning av reguleringsplanen sendes ut til offentlig ettersyn sammen med
oppstartsvarsel.
3. Styret gir administrasjonen myndighet til å fastsette planprogrammet et ter at
planprogrammet har vært på høring.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 15.02.2011

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Punkt 3 strykes.
Votering: Som innstillingen m/ endring – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. I henhold til plan og bygningslovens § 12.8 vedtar styret for Miljø og utvikling oppstart
av reguleringsarbeid på Rypklubbeidet.
2. Styret vedtar samtidig - i henhold til plan og bygningslovens § 12.9 – at planprogram for
konsekvensutredning av reguleringsplanen sendes ut til offentlig etters yn sammen med
oppstartsvarsel.
PS 21/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 15.02.2011

Behandling
Anita Seigre SV var til stede på møtet den 25.01.2011.
Votering: Som innstillingen med rettelse.– enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 25.01.2011 godkjennes med følgende rettelse:

Anita Seigre SV var til stede på møtet den 25.01.2011.

