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Styret for miljø og utvikling
Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen
03.09.2013
09:00 – 12:00

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Håvard Hargaut-Jensen
Kurt Methi
Liv Mari Bakkeby
Bjørn Dagfinn Johansen
Gunhild Engstad
Hans-Petter Rasmussen
Tom Christian Robertsen
Monique Jørgensen
Anne-Mette Bæivi
Daniel Packard Randolph

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem – ankom 09:30

AP
AP
AP
AP
AP
AP
H
H
FRP/KYST
SV

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Sara Myrvoll

Medlem

AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Tom Mortensen

Medlem

AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Geir Nesse, planog utviklingssjef Odd Edvardsen, økonomisjef Trond Rognlid, rådgiver Einar Jensen,
arealplanlegger Øyvind Sundquist, arealplanlegge Cristina Astrup, byggesaksbehandler Åsta
Amundsen, byggesaksbehandler Sigmund Andersen og barnas representant Åse Malene
Kongsbak
Håvard Hargaut Jensen
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkallingen – enstemmig vedtatt
Saksliste / Dagsorden:
I tillegg til den ordinære sakslista var det ønskelig å behandle tilleggssak 50/13 - sakslista med
tilleggssaken - godkjent.
Det ble stilt følgende spørsmål som ble besvart til slutt i møtet:
 Kurt Methi (AP) Veien adkomst ned til Rypklubben. Saken legges frem til politisk
behandling til neste møte i Styret for Miljø og utvikling.
 Gunhild Engstad (AP) stilte spørsmål om kommunens forhold til private kumlokk jfr.
media og et uhell i Hasvik.
 Daniel Randolph (SV) stilte spørsmål om Strandpromenaden – Saken legges frem som
orienteringssak til neste møte.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 44/13

Søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS om arealendring og
biomasseøkning på oppdrettslokalitet, 10616 Vinnalandet, i
Hammerfest kommune

PS 45/13

Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i Forsøl.

PS 46/13

Søknad om rammetillatelse til oppføring av omsorgssenter med
parkeringsanlegg og boliger - Batteriet 2 - 25/161 i

PS 47/13

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Hammerfest sentrum –
Krutthusgata 9 – takopplett på begge sider.

PS 48/13

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 - Hammerfest kommune

PS 49/13

Godkjenning av protokoll

Tilleggssak
PS 50/13

Erverv av eiendom til hangar for loshelikopter

PS 44/13 Søknad fra Grieg Seafood Finnmark AS om arealendring og biomasseøkning på
oppdrettslokalitet, 10616 Vinnalandet, i Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommune ved Styret for Miljø- og utvikling går inn for at Grieg Seafoood
Finnmark AS får tillatelse til å slå sammen de to oppdrettslokalitetene, 10616 Vinnalandet og
10834 Vinnaeidet, i Hammerfest kommune.
2. Grieg Seafood Finnmark AS må utarbeide egne rutiner for søppelhåndtering på
oppdrettsanlegg og påse at disse blir fulgt i den daglige driften.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.09.2013

Behandling
Det ble delt ut vedlegg som manglet i saken. Saken behandles til slutt i møtet.
Tom Christian Robertsen fremmet på vegne av Høyre følgende tilleggsforslag:
Lokaliteten i Vinnaeidet som skal bli permanent brakklagt, må renes og ryddes innen rimelig tid.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommune ved Styret for Miljø- og utvikling går inn for at Grieg Seafoood
Finnmark AS får tillatelse til å slå sammen de to oppdrettslokalitetene, 10616
Vinnalandet og 10834 Vinnaeidet, i Hammerfest kommune.
2. Grieg Seafood Finnmark AS må utarbeide egne rutiner for søppelhåndtering på
oppdrettsanlegg og påse at disse blir fulgt i den daglige driften.
3. Lokaliteten i Vinnaeidet som skal bli permanent brakklagt, må renes og ryddes innen
rimelig tid.
PS 45/13 Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i Forsøl.
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan og bygningslovens § 19 vedtar styret for Miljø og Utvikling at det gis
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Forsøl 1, datert 19.12.1978, samt
kommuneplanens arealdel datert 15.11.2012 for etablering av ny bru ved fv. 390 i Forsøl.
Dette fordi de naturgitte forhold i området ikke blir endret, at trafikksikkerheten blir bedret og at
fordelene med tiltaket er vesentlig større enn ulempene.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.09.2013

Behandling
Håvard Hargaut Jensen fremmet på vegne av AP følgende tilleggsforslag:
Styret for miljø og utvikling gir dispensasjon under forurensing av at det planlagte tiltaket
dimensjoneres slik at det ikke skaper en oppdemmende effekt ved flom, dvs. at kulverten blir
stor nok. Videre må omleggingen av veien og brua inneholde tiltak for å dempe farten.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
 I medhold av plan og bygningslovens § 19 vedtar styret for Miljø og Utvikling at det gis
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Forsøl 1, datert 19.12.1978, samt
kommuneplanens arealdel datert 15.11.2012 for etablering av ny bru ved fv. 390 i
Forsøl.
Dette fordi de naturgitte forhold i området ikke blir endret, at trafikksikkerheten blir
bedret og at fordelene med tiltaket er vesentlig større enn ulempene.
 Styret for miljø og utvikling gir dispensasjon under forurensing av at det planlagte
tiltaket dimensjoneres slik at det ikke skaper en oppdemmende effekt ved flom, dvs. at
kulverten blir stor nok. Videre må omleggingen av veien og brua inneholde tiltak for å
dempe farten.
PS 46/13 Søknad om rammetillatelse til oppføring av omsorgssenter med parkeringsanlegg
og boliger - Batteriet 2 - 25/161 i
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø og utvikling vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 20-1 at det gis
rammetillatelse til oppføring av pleie- og omsorgssenter med parkeringsanlegg og boliger på
Batteriet 2, i samsvar med søknad datert 05.07.2013.
Ved søknad om igangsettingstillatelse må det foreligge:
Dokumentert avklaring om hvordan kommunens parkeringsregulativ/ krav
til parkeringsplasser er oppfylt.
Økonomiske og tekniske avklaringer for oppføring av pleie og
omsorgssenteret med boliger og parkeringsanlegg eller en egen
opparbeidelsesavtale, kfr. vedtak i MU, sak 21/13.
Administrasjon gis fullmakt til å utstede rammetillatelse i tråd med MU`s vedtak.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.09.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Miljø og utvikling vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 20-1 at det gis
rammetillatelse til oppføring av pleie- og omsorgssenter med parkeringsanlegg og boliger på
Batteriet 2, i samsvar med søknad datert 05.07.2013.
Ved søknad om igangsettingstillatelse må det foreligge:
Dokumentert avklaring om hvordan kommunens parkeringsregulativ/ krav
til parkeringsplasser er oppfylt.

-

Økonomiske og tekniske avklaringer for oppføring av pleie og
omsorgssenteret med boliger og parkeringsanlegg eller en egen
opparbeidelsesavtale, kfr. vedtak i MU, sak 21/13.

Administrasjon gis fullmakt til å utstede rammetillatelse i tråd med MU`s vedtak.
PS 47/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Hammerfest sentrum –
Krutthusgata 9 – takopplett på begge sider.
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan og bygningslovens § 12-4, avslår styret for Miljø og Utvikling søknad om
dispensasjon fra bestemmelsen i § 3 for reguleringsplanen for Hammerfest sentrum, for bygging
av takopplett for soverom, bad og bod i ubenyttet loftsrom i Krutthusgata 9.
Begrunnelse for avslaget er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, blir vesentlig
tilsidesatt, jfr. plan og bygningslovens §19-2.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.09.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av plan og bygningslovens § 12-4, avslår styret for Miljø og Utvikling søknad om
dispensasjon fra bestemmelsen i § 3 for reguleringsplanen for Hammerfest sentrum, for bygging
av takopplett for soverom, bad og bod i ubenyttet loftsrom i Krutthusgata 9.
Begrunnelse for avslaget er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, blir vesentlig
tilsidesatt, jfr. plan og bygningslovens §19-2.
PS 48/13 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 - Hammerfest kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 2.kvartal 2013 for Hammerfest kommune
til orientering.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.09.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport for 2.kvartal 2013 for Hammerfest
kommune til orientering.
PS 49/13 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.09.2013

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 11.06.2103 godkjennes.

Tilleggssak: PS 50/13 Erverv av eiendom til hangar for loshelikopter
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Styret for miljø og utvikling gir rådmannen myndighet til å behandle og beslutte en
dispensasjonssøknad fra Avinor til utvidelse i henhold til vedlagt skisse.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 03.09.2013

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for miljø og utvikling gir rådmannen myndighet til å behandle og beslutte en
dispensasjonssøknad fra Avinor til utvidelse i henhold til vedlagt skisse.

