Møteprotokoll

Midsund kommune

Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Planutvalet
Kantina, Kommunehuset
13.05.2013
12:00

Faste medlemmar som møtte:
Namn
Einar Øien
Odd Helge Gangstad
Oddny Lisbeth Midtbø Rød

Funksjon
Leiar
Medlem
Medlem

Parti
FRP
SP
FRP

Faste medlemmar som ikkje møtte:
Namn
Robin Mikal Sørlie
Bjørn Wang

Funksjon
Nestleiar
Medlem

Parti
H
V

Varamedlemmar som møtte:
Namn
Kolbjørn Ove Stølen
Frits Inge Godø

Vara for:
Robin Mikal Sørlie
Bjørn Wang

Parti
H
V

Frå administrasjonen møtte:
Namn
Ketil Ugelvik
Anne Oterhals
Ann Torill Vaksvik

Stilling
rådmann
økonomisjef
sekretær

Underskrift:
Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er i samsvar med det som vart vedteke på
møtet.

Einar Øien

Kolbjørn Ove Stølen

Oddny Lisbeth M. Rød

Odd Helge Gangstad

Frits Inge Godø

SAKSLISTE
Saksnr

Innhald

Arkivsaknr

PS 13/12

Referatsaker

PS 13/13

Søknad om tilleggsareal/grensejustering - dispensasjon frå
reguleringsplan Gnr. 50 bnr. 228 (Selvika) - Anniken
Stormyr

2013/234

PS 13/14

Søknad om dispensasjon til utbetring/plastrin av molo,
frådeling av tilleggsareal til fritidseigedom og etablering
av traktorveg på gnr 41 bnr 4 til gnr 41 bnr 14 - Arnold
Opstad

2012/142

Den 13. mai 2013 vart det halde møte i Planutvalet på kantina på Midsund kommunehus.
Møtet vart leia av ordførar Einar Øien.
Robin Sørlie (H) og Bjørn Wang (V) hadde meldt forfall. Kolbjørn Ove stølen (H) og Frits Inge
Godø (V) møtte som varamedlemar.
5 voterande.
Det var ingen merknad til innkallinga.
Saklista vart samrøystes godkjent.
Orientering:
- Planleggjar Linda Heimen - framdriftsplan og organisering av planarbeid – arealdelen.
-

Teknisk sjef – Midsund båtlag

PS 13/12 Referatsaker
Samrøystes vedtak i Planutvalet - 13.05.2013
Protokoll frå møte i Planutvalet 15.04.2013 vart godkjent.

PS 13/13 Søknad om tilleggsareal/grensejustering - dispensasjon frå reguleringsplan Gnr.
50 bnr. 228 (Selvika) - Anniken Stormyr
Forslag til vedtak:
1. Anniken Stormyr 50/228 i Selvika får dispensere frå reguleringsplan for Midsund
sentrum.
2. Planutvalet godkjenner ei grensejustering (makebytte) mellom 50/228 og 50/220 med
makebytte av ca. like store delar frå naboarealet – ”Anlegg for leik”.

Samrøystes vedtak i Planutvalet - 13.05.2013
1. Anniken Stormyr 50/228 i Selvika får dispensere frå reguleringsplan for Midsund
sentrum.
2. Planutvalet godkjenner ei grensejustering (makebytte) mellom 50/228 og 50/220 med
makebytte av ca. like store delar frå naboarealet – ”Anlegg for leik”.

PS 13/14 Søknad om dispensasjon til utbetring/plastrin av molo, frådeling av tilleggsareal
til fritidseigedom og etablering av traktorveg på gnr 41 bnr 4 til gnr 41 bnr 14 - Arnold
Opstad
Forslag til vedtak:
1.

Arnold Opstad får dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel og plan- og
bygningslova § 1-8, til utbetring/plastring av hamn på gnr. 41 bnr. 4.

2.

Søknad om frådeling av tilleggsareal til fritidseigedom samt etablering av traktorveg på
same eigedom vert avslått etter plan- og bygningslova § 19-2.

Ein gjer merksam på plikt til å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga i
fylkeskommunen dersom ein under arbeidet kjem over noko som kan vere automatisk freda
kulturminne, jfr kulturminnelova § 8 andre ledd.

Samrøystes vedtak i Planutvalet - 13.05.2013
1.

Arnold Opstad får dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel og plan- og
bygningslova § 1-8, til utbetring/plastring av hamn på gnr. 41 bnr. 4.

2.

Søknad om frådeling av tilleggsareal til fritidseigedom samt etablering av traktorveg på
same eigedom vert avslått etter plan- og bygningslova § 19-2.

Ein gjer merksam på plikt til å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga i
fylkeskommunen dersom ein under arbeidet kjem over noko som kan vere automatisk freda
kulturminne, jfr kulturminnelova § 8 andre ledd.

Møtet heva kl. 16.25

