Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Styret for miljø og utvikling
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
27.01.2015
09:00 – 13:20

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Kurt Methi
Liv Mari Bakkeby
Katrine Næss Holmgren
Bjørn Dagfinn Johansen
Gunhild Engstad
Tom Christian Robertsen
Grethe E. Johansen
Anne Grethe Pedersen

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
H
SV
FRP/KYST

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Hans-Petter Rasmussen
Monique Jørgensen
Håvard Hargaut-Jensen

MEDL
MEDL
LEDER

AP
H
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Anne-Mette Bæivi
Ole I. Hansen
Gunnar Bolle (ankom 10:10)

Hans-Petter Rasmussen
Håvard Hargaut-Jensen
Monique Jørgensen

AP
AP
H

10 representanter (av 11) til stede. Gunnar Bolle ankom 10:10
11 representanter (av 11) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, ass rådmann Elisabeth Paulsen, Kommunalsjef Cathrine
Leistad, kommunalsjef Geir Nesse, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen,
byggesaksleder Arild Johansen, plansjef Øyvind Sundquist, arealplanlegger Christian
Astrup Bakke, arealplanlegger Nina Onsaker Skjelbred, saksbehandler Sigmund
Andersen, arealforvalter Arne Sannvik, juridisk rådgiver Bente Foshaug, virksomhetsleder
Jan Tor Pedersen, Rådgiver Svein Gamst og byggeprosjektleder Håkon Rønbeck.
Barnas representant Hilde Therese Normo

Fra Hammerfest parkering KF møtte økonomisjef Trond Olsen.
Fra Statens Veivesen møtte seksjonsleder v/Tor Inge Helander.
Underskrift:
Kurth Methi
Nestleder

Svanhild Moen
Formannskapssekretær

Grethe E. Johansen (SV) stilte spørsmål om behandlingsrekkefølge der rådsorganene ikke
behandler sakene før hovedutvalgene. Ass rådmann informerte om at det jobbes med å få nye
møtedager.
Innkalling – godkjent.
Sakslista /dagsorden:
Sak 11/15 ble behandlet etter sak 5/15.
Sakslista og dagsorden godkjent med følgende muntlig orientering og svar på spørsmål:
Muntlig orientering:
- salting av veiene (RV 94) v/Statens Vegvesen v/seksjonsleder Tor Inge Helander.
Svar på spørsmål:
- Tildeling av rekkehustomter på Mellomvannet – v/ Odd Edvardsen og arealforvalter
Arne Sannvik.
- Skilting og lys gravlund v/ ass rådmann Elisabeth Paulsen
- Fra Dalveien til gravlund – v/ rådgiver Svein Gamst
- Deponi og nye lastfreserne v/ virksomhetsleder Jan Tor Pedersen
Til neste MU:
Orientering om det videre arbeidet tildeling av rekkehustomter på Mellomvannet.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 1/15

Prosjektavdelingen og oversikt over aktive bygg og kommunaltekniske
prosjekter

PS 2/15

Tiltaksanalyse for Sørøya, Seiland, Kvaløya med innland 2013 - 2015

PS 3/15

Prosjekt Ren havn - Helhetlig tiltaksplanlegging i Hammerfest havn

PS 4/15

Søknad om endring - overbygget lagerområde - 24/601 - Smart Hotell

PS 5/15

Søknad om dispensasjon om etablering av uteservering og omkjøring på
Finduspromenaden

PS 6/15

Revidert veileder for utendørs belysning i Hammerfest

PS 7/15

Detaljregulering for Finnmarksveien 50-54-56

PS 8/15

Ny regulering av motorcrossanlegget på Forsølhøgda til motorcross.

PS 9/15

Klage på vedtak fra Hammerfest kommunestyre av 16.10.2014detaljregulering for friområde rundt Storvannet

PS 10/15

Forslag til planprogram for områderegulering Strømsnes-Akkarfjord

PS 11/15

Parkering på Rådhusplassen

PS 12/15

Diverse referatsaker

PS 13/15

Godkjenning av protokoll

PS 1/15 Prosjektavdelingen og oversikt over aktive bygg og kommunaltekniske prosjekter

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken tas til orientering.
PS 2/15 Tiltaksanalyse for Sørøya, Seiland, Kvaløya med innland 2013 - 2015

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar tiltaksanalysen til orientering.
2. Hammerfest kommune vil prioritere arbeidet med undersøkelser og tiltaksvurderinger i
vannlokaliteter i tiltakstabellen for kommunen.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre tar tiltaksanalysen til orientering.
2. Hammerfest kommune vil prioritere arbeidet med undersøkelser og tiltaksvurderinger i
vannlokaliteter i tiltakstabellen for kommunen.

PS 3/15 Prosjekt Ren havn - Helhetlig tiltaksplanlegging i Hammerfest havn

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tiltaksplanen til orientering og vedtar følgende forutsetninger for det
videre arbeidet:

1. Fortsette arbeidet med prosjekt «Ren Havn» med tiltaksalternativ 3, mudring og
tildekking med deponering i kaideponi i ny dampskipskai som første prioritet i saken.
2. Igangsette arbeidet med å få på plass en finansieringsmodell for opprydding i havna
med målsetting om at kommunens/Hammerfest havnevesens andel av
prosjektkostnadene utgjør maks 25 % av totalkostnadene.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar tiltaksplanen til orientering og vedtar følgende forutsetninger for det videre
arbeidet:
1. Fortsette arbeidet med prosjekt «Ren Havn» med tiltaksalternativ 3, mudring og
tildekking med deponering i kaideponi i ny dampskipskai som første prioritet i saken.
2. Igangsette arbeidet med å få på plass en finansieringsmodell for opprydding i havna med
målsetting om at kommunens/Hammerfest havnevesens andel av prosjektkostnadene
utgjør maks 25 % av totalkostnadene.

PS 4/15 Søknad om endring - overbygget lagerområde - 24/601 - Smart Hotell
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 20-1, at det gies
tillatelse oppføring av lagerbygg/søppelrom ved Smarthotell i Strandgata 32 som omsøkt.
Formålet for bygging er blant annet at søppelhåndtering for hotellet må opprettholdes, i tillegg
til felles lagerrom.
Før igangsettingstillatelse gis skal følgende foreligge:
- Avtale mellom Arktisk kultursenter, Hammerfest Eiendom KF og Smart Hotell for
sambruk av lagerbygg/søppelrom.
Administrasjonen gis fullmakt til å utstede Igangsettingstillatelse i henhold til MU`s vedtak.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 20-1, at det gies
tillatelse oppføring av lagerbygg/søppelrom ved Smarthotell i Strandgata 32 som omsøkt.
Formålet for bygging er blant annet at søppelhåndtering for hotellet må opprettholdes, i tillegg
til felles lagerrom.
Før igangsettingstillatelse gis skal følgende foreligge:
- Avtale mellom Arktisk kultursenter, Hammerfest Eiendom KF og Smart Hotell for
sambruk av lagerbygg/søppelrom.
Administrasjonen gis fullmakt til å utstede Igangsettingstillatelse i henhold til MU`s vedtak.
PS 5/15 Søknad om dispensasjon om etablering av uteservering og omkjøring på
Finduspromenaden

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan og bygningslovens § 20-1, avslår Styret for Miljø og Utvikling at det gies
tillatelse etablering av uterestaurant ved Smarthotell i Strandgata 32 som omsøkt.
Kommunen vurder at dispensasjonssøknaden ikke kan innvilges da hensynet bak
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Kuth Methi fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Saken utsettes. Ber om mer data i forhold til akseltrykk. Neste møte starter med befaring av
området.
Votering: Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak
Saken utsettes. Ber om mer data ift akseltrykk. Neste møte starter med befaring av området.
PS 6/15 Revidert veileder for utendørs belysning i Hammerfest

Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø og utvikling vedtar den reviderte veilederen for utendørs belysning i
Hammerfest slik den er lagt frem.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Kuth Methi fremmet på vegne av AP følgende forsalg:
Saken utsettes til Rådet for funksjonshemmede har behandlet saken, og legges opp til
behandling i neste MU.
Votering: Innstillingen falt og AP’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes til Rådet for funksjonshemmede har behandlet saken, og legges opp til
behandling i neste MU.
PS 7/15 Detaljregulering for Finnmarksveien 50-54-56

Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for miljø og utvikling anbefaler oppstart av reguleringsplan for Finnmarksveien 50-56.
Planen skal utarbeides i henhold til områderegulering «Områderegulering Øvre Fuglenes»
reguleringskart og reguleringsbestemmelser.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for miljø og utvikling anbefaler oppstart av reguleringsplan for Finnmarksveien 50-56.
Planen skal utarbeides i henhold til områderegulering «Områderegulering Øvre Fuglenes»
reguleringskart og reguleringsbestemmelser.
PS 8/15 Ny regulering av motorcrossanlegget på Forsølhøgda til motorcross.

Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for miljø og utvikling ber om at administrasjon setter i gang arbeid med ny
detaljregulering av snøscootercrossanlegget på Forsølhøgda til helårlig motorcrossanlegg.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Styret for miljø og utvikling ber om at administrasjon setter i gang arbeid med ny detaljregulering av
snøscootercrossanlegget på Forsølhøgda til helårlig motorcrossanlegg.

PS 9/15 Klage på vedtak fra Hammerfest kommunestyre av 16.10.2014-detaljregulering
for friområde rundt Storvannet
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Klage fra Norges automobilforbund tas ikke til følge
2. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for endelig klagebehandling.
3. Mindre endringer på campinghytter evt. andre installasjoner kan gjøres, slik at
campingplassen kan drives med normal drift fram til kommunen ønsker å benytte området.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Klage fra Norges automobilforbund tas ikke til følge
2. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Finnmark for endelig klagebehandling.
3. Mindre endringer på campinghytter evt. andre installasjoner kan gjøres, slik at
campingplassen kan drives med normal drift fram til kommunen ønsker å benytte
området.

PS 10/15 Forslag til planprogram for områderegulering Strømsnes-Akkarfjord

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslaget til planprogram for områdereguleringen
for Strømsnes-Akkarfjord slik det er lagt frem. Planprogrammet sendes ut til offentlig
ettersyn i lovpålagt tid.
2. Styret for miljø og utvikling, MU gis myndighet til endelig å fastsette planprogrammet
etter offentlig ettersyn.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar oppstart av områderegulering for StrømsnesAkkarfjord innenfor planområdet slik det går frem av planprogrammet.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslaget til planprogram for områdereguleringen for
Strømsnes-Akkarfjord slik det er lagt frem. Planprogrammet sendes ut til offentlig ettersyn i
lovpålagt tid.
2. Styret for miljø og utvikling, MU gis myndighet til endelig å fastsette planprogrammet etter
offentlig ettersyn.
3. Hammerfest kommunestyre vedtar oppstart av områderegulering for Strømsnes-Akkarfjord
innenfor planområdet slik det går frem av planprogrammet.

PS 11/15 Parkering på Rådhusplassen

Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø og utvikling tar saken til orientering.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Avklaring om habilitet til møteleder Kurt Methi, som er styreleder i Hammerfest parkering KF:
Gunhild Engstad (AP) ble utnevnt som ordstyrer under avklaringen om habiliteten:
Forvaltningsloven § 6 annet ledd:
Det det ble foretatt en vurdering av om det foreligger «andre særegne forhold» som er «egnet til
å svekke tilliten til hans partiskhet» jfr. fvl. § 6 annet ledd.
Votering: Styret for Miljø og utvikling vedtok enstemmig om at Kurt Methi ikke er
inhabil i saken.
Kurt Methi fortsetter som møteleder i saken.
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Styret for Miljø og utvikling forholder seg til vedtak gjort i styret til Hammerfest Parkering KF.
Votering: Innstillingen falt og SV’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Miljø og utvikling forholder seg til vedtak gjort i styret til Hammerfest Parkering KF.
Særutskrift av vedtak fattet i Styret for Hammerfest Parkering den 18/11 2014:

Styret i Hammerfest Parkering vedtar å se en reduksjon av parkeringsplasser på Rådhusplassen i
sammenheng med etableringen av Finduspromenaden og en endelig ferdigstilling av Kirkeparken P-hus.
Primært sommeren 2015.

PS 12/15 Diverse referatsaker
RS 15/1 Høringsuttalelse til utkast til Regional vannforvaltningsplan

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Referatsaken tas til orientering.

PS 13/15 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 25.11.2014 godkjennes.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.01.2015

Behandling
Ass rådmann endret tittel til Kommuneadvokat Cathrine Leistad (ikke kommunalsjef).
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 25.11.14 godkjennes med følgende endring:
Kommuneadvokat Cathrine Leistad (ikke kommunalsjef)

