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Styret for miljø og utvikling
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
30.08.2011
09:00 – 10:15

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
John Wahl
Wenche Stenvoll
Berit Hågensen
Anne-Mette Bæivi
Thomas Frønning Øien
Anita Steigre

Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
FELLES
H
SV

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Jarle Edvardsen
Stina Halvorsen
Hans Mathias Ellingsen
Elin Mølmann Holmgren
Lars Mathisen

LEDER
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

AP
H
AP
AP
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Gunhild Engstad
Tore Stenersen

Jarle Edvardsen
Stina Halvorsen

AP
H

8 representanter (av 11) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, kommunalsjef Grethe Nissen, plansjef Maria Wirkola,
arealplanlegger Ingrid Dahl, byggesaksleder Bjarne Hammervoll og arealplanlegger Christian
Astrup Bakke.
Barnas representant Åse Kongsbakk og Bjørn Sigvartsen.

Wenche Stenvoll
Nestleder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 42/11

Behandling av Planprogram for områderegulering Rossmolla - Meland

PS 43/11

Førstegangsbehandling av detaljregulering for barnehage ved
Breidablikk

PS 44/11

Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg i Kirkenesveien 5

PS 45/11

Godkjenning av protokoll

Innkalling – godkjent
Sakslista/dagsorden – sakene 42/11 til og med 45/11 – godkjent.

Følgende spørsmål ble stilt:
Berit Hågensen (AP) stilte spørsmål om kommunens hjemmeside og rapporteringsområde
angående veistandard i boligområder. Rådmannen besvarte spørsmålet med å informere om
kommunens nyredigerte hjemmeside.
Anita Steigre (SV) stilte spørsmål om ny søknad om fra Thon Hotell. Spørsmålet ble besvart
direkte av byggesaksleder Bjarne Hammervoll.

PS 42/11 Behandling av Planprogram for områderegulering Rossmolla - Meland
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for Miljø og Utvikling vedtar, i henhold til § 12-9 i Plan og Bygningsloven, å legge
Planprogram for områderegulering Rossmolla – Meland ut på høring. Det skal samtidig varsles
oppstart av planarbeidet.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 30.08.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Styret for Miljø og Utvikling vedtar, i henhold til § 12-9 i Plan og Bygningsloven, å legge
Planprogram for områderegulering Rossmolla – Meland ut på høring. Det skal samtidig varsles
oppstart av planarbeidet.
PS 43/11 Førstegangsbehandling av detaljregulering for barnehage ved Breidablikk
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for miljø og utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens § 12-10, at forslag til
Detaljregulering for barnehage ved Breidablikk legges ut til offentlig ettersyn slik den foreligger
til behandling.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 30.08.2011

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for miljø og utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens § 12-10, at forslag til
Detaljregulering for barnehage ved Breidablikk legges ut til offentlig ettersyn slik den foreligger
til behandling.
PS 44/11 Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg i Kirkenesveien 5
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan og bygningslovens § 19-2 avslår styret for Miljø og Utvikling søknad om
dispensasjon fra Pbl § 29-4, for oppføring av påbygg over inngangspartiet, nærmere enn 4 meter
fra eiendomsgrensa og at avslaget om bygging av påbygg over trappa i inngangspartiet
opprettholdes.

Dette fordi at snøforholdene vil bli forverret ved oppføring av påbygget og tilgjengeligheten kan
ikke bli vesentlig forbedret.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 30.08.2011

Behandling
John Wahl fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP/H/SV/KP:
I medhold av plan og bygningslovens § 19-2 gir styret for Miljø og Utvikling dispensasjon fra
Pbl § 29-4, for oppføring av påbygg over inngangspartiet, nærmere enn 4 meter fra
eiendomsgrensa.
Forslaget begrunnes ihht § 29.4 andre ledd pkt. b., tiltaket vil gjøre klimaforholdene bedre for
søker – uten vesentlig ulempe for naboene.
Votering: Innstillingen falt og forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av plan og bygningslovens § 19-2 gir styret for Miljø og Utvikling dispensasjon fra
Pbl § 29-4, for oppføring av påbygg over inngangspartiet, nærmere enn 4 meter fra
eiendomsgrensa.
Forslaget begrunnes ihht § 29.4 andre ledd pkt. b., tiltaket vil gjøre klimaforholdene bedre for
søker – uten vesentlig ulempe for naboene.
PS 45/11 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 30.08.2011

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtak.
Vedtak
Protokoll fra møte den 20.06.2011 godkjennes.

