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Styret for miljø og utvikling
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
24.02.2015
09:00 – 13:45

Møteprotokoll
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Håvard Hargaut-Jensen
Kurt Methi
Liv Mari Bakkeby
Gunhild Engstad
Tom Christian Robertsen
Monique Jørgensen
Grethe E. Johansen
Anne Grethe Pedersen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
H
H
SV
FRP/KYST

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Hans-Petter Rasmussen
Bjørn Dagfinn Johansen
Katrine Næss Holmgren

MEDL
MEDL
MEDL

AP
AP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Hilde Therese Normo
Anne-Mette Bæivi
Ole I. Hansen

Hans-Petter Rasmussen
Katrine Næss Holmgren

AP
AP

10 representanter (av 11) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Leif Vidar Olsen, kommunalsjef Geir Nesse, kommuneadvokat Cathrine Leistad,
byggeprosjektleder Håkon Rønbeck, rådgiver Jørn Berg, plansjef Øyvind Sundquist,
arealplanlegger Nina Onsaker Skjelbred, arealplanlegger Christian A. Bakke, arealplanlegger
Åse Kongsbakk, byggesaksbehandler Sigmund Amundsen, byggesaksbehandler Jack Einar
Duurhuus, arealforvalter Arne Sannvik og brannsjef Arne Myrseth.
Barnas representant Hilde Therese Norm.
Fra Hammerfest Havn KF møtte styreleder John Wahl, havnedirektør Per Åge Hansen og

havnekaptein Jon Helge Løkke.
Fra Statens Vegvesen møtte Bjørn Tore Olsen.
Håvard Hargaut Jensen
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkallingen – godkjent
Følgende spørsmål ble stilt direkte i møte:
SV – Grethe Ernø Johansen: brøyting – forhåndsvarsling til beboere v/ kommunalsjef
Geir Nesse – må komme tilbake til saken.
AP – Anne Mette Bæivi: brøyting – Seiland om stengt vei og beredskap v/ kommunalsjef
Geir Nesse – må komme tilbake til saken.
H- Tom Christina Robertsen: brøyting gangsti rundt Mellomvannet boligfelt og gatelys
i Tåkeheimen. v/ kommunalsjef Geir Nesse.
AP- Håvard H. Jensen: Molla og Pumpestasjon ved Storelva v/ byggeprosjektleder
Håkon Rønbeck.
AP- Kurt Methi: Håja barnehage og tilbakeføring av ballbinge /lekeplass. v/ kommunalsjef
Geir Nesse.

Sakslista / dagsorden:
Leder ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak 20/15:
Brannberedskapen i Akkarfjord og på Nordre Seiland
Sakslista med sakene 14/15 til og med 20/15 m/ orienteringer og spørsmål – godkjennes.
Muntlig orientering:
- om det videre arbeidet tildeling av rekkehustomter på Mellomvannet. Orienteringen ble
gitt av arealforvalter Arne Sannvik.
- om prosjektering av Rådhusplassen og Sjøgata v/plansjef Øyvind Sundquist.
- Om KULP’s (Koordineringsutvalg for uteområdet, ball- og lekeplasser) – Utsettes til
neste møte i MU.
Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 14/15

Finduspromenaden

PS 15/15

Ny behandling - Søknad om dispensasjon om etablering av uteservering og
omkjøring på Finduspromenaden - Smart Hotell

PS 16/15

Revidert veileder for utendørs belysning i Hammerfest

PS 17/15

Endring av detaljreguleringen for Hammerfest Arena

PS 18/15

1. gangs behandling av detaljregulering for rv. 94 Saragammen - Jansvannet

PS 19/15

Godkjenning av protokoll

PS 20/15

Brannberedskapen i Akkarfjord og på Nordre Seiland

PS 14/15 Finduspromenaden
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Realiseringen av Finduspromenaden gjennomføres i h.h.t vedtatte planer.
2. I området hvor skip skal kunne fortøyes tilpasses dekkeleggingen så eksisterende pullerter
kan benyttes.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.02.2015

Behandling
Følgende fellesforslag fra AP, SV, H, FRP/KP ble fremmet:
1. Realisering av Finduspromenaden gjennomføres i hovedsak i henhold til vedtatte planer
( se tilleggspunktet fra MU)
2. Som innstillingen.
3. Styret for Miljø og Utvikling ber Hammerfest kommune og Hammerfest Havn KF møtes
for å drøfte hvilke muligheter som eksisterer innenfor vedtatte planer. Det bes diskuteres
fordeler og ulemper med planlagte løsninger for dekket og pullerter på Lavamoloen,
samt muligheter og konsekvenser ved mindre justeringer på moloen, eksempelvis ved
bruk av beleggstein. Dette innenfor en intensjon om at båter skal kunne legge til.
Styret for Miljø og utvikling ber administrasjonen på bakgrunn av dette møtet komme
tilbake til MU med en vurdering av mulige tiltak for Lavamoloen. Vurderingen bør
vektlegge praktisk drift og vedlikehold samt sikkerhet og på eventuelle tiltak bruker med
planens intensjon.
Votering: Som den endrede innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Realisering av Finduspromenaden gjennomføres i hovedsak i henhold til vedtatte planer

(se tilleggspunktet fra MU)
2. I området hvor skip skal kunne fortøyes tilpasses dekkeleggingen så eksisterende pullerter kan
benyttes.

3. Styret for Miljø og Utvikling ber Hammerfest kommune og Hammerfest Havn KF
møtes for å drøfte hvilke muligheter som eksisterer innenfor vedtatte planer. Det bes
diskuteres fordeler og ulemper med planlagte løsninger for dekket og pullerter på
Lavamoloen, samt muligheter og konsekvenser ved mindre justeringer på moloen,
eksempelvis ved bruk av beleggstein. Dette innenfor en intensjon om at båter skal kunne
legge til.
Styret for Miljø og utvikling ber administrasjonen på bakgrunn av dette møtet komme
tilbake til MU med en vurdering av mulige tiltak for Lavamoloen. Vurderingen bør
vektlegge praktisk drift og vedlikehold samt sikkerhet og på eventuelle tiltak bruker med
planens intensjon.

PS 15/15 Ny behandling - Søknad om dispensasjon om etablering av
uteservering og omkjøring på Finduspromenaden - Smart Hotell
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.
Rådmannen opprettholder tidligere avslag på dispensasjonssøknaden da hensynet bak
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.02.2015

Behandling
Votering: Som rådmannens forslag – enstemmig vedtatt.
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.
Rådmannen opprettholder tidligere avslag på dispensasjonssøknaden da hensynet bak
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt.

PS 16/15 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 - 24.02.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Miljø og utvikling vedtar den reviderte veilederen for utendørs belysning i Hammerfest slik
den er lagt frem.

Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 27.01.2015

Behandling
Votering: Rådet for funksjonshemmede gir sin tilslutning til rådmannens innstilling enstemmig.
Vedtak
Rådet for funksjonshemmede gir sin tilslutning til rådmannens innstilling om å vedta 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 17/15 Endring av detaljreguleringen for Hammerfest Arena
Rådmannens forslag til vedtak:




Styret for miljø og utvikling vedtar endringen av detaljreguleringen for Hammerfest
Arena etter plan og bygningslovens § 12-14. Planen sendes ut på høring til berørte
parter i lovpålagt tid.
§ 2.4 i planens bestemmelser fjernes

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.02.2015

Behandling
Grethe Ernø Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
§ 2.4 i plans bestemmelser fjernes ikke.
Votering:
Innstillingen punkt 1– enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 2 fikk 6 stemmer og SV’s fikk 4 stemmer.

Vedtak



Styret for miljø og utvikling vedtar endringen av detaljreguleringen for Hammerfest
Arena etter plan og bygningslovens § 12-14. Planen sendes ut på høring til berørte
parter i lovpålagt tid.
§ 2.4 i planens bestemmelser fjernes

PS 18/15 1. gangs behandling av detaljregulering for rv. 94 Saragammen Jansvannet
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for miljø og utvikling vedtar at planforslag for detaljregulering for rv. 94 Saragammen
– Jansvannet slik det er lagt frem til politisk behandling, legges ut til offentlig ettersyn etter
Plan- og bygningsloven § 12-10.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.02.2015

Behandling
Votering: Som vedtaket fra møte i Rådet for funksjonshemmede – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for miljø og utvikling vedtar at planforslag for detaljregulering for rv. 94 Saragammen
– Jansvannet slik det er lagt frem til politisk behandling, legges ut til offentlig ettersyn etter
Plan- og bygningsloven § 12-10.
I anleggsperioden legges det til rette slik at funksjonshemmede etc. skal kunne forsere.
Saksprotokoll i Rådet for funksjonshemmede - 23.02.2015
Eva Gebhardt Sjøtun (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
I anleggsperioden legges til rette slik at funksjonshemmede etc. skal kunne forsere.
Votering: Som innstillingen m/tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for miljø og utvikling vedtar at planforslag for detaljregulering for rv. 94 Saragammen
– Jansvannet slik det er lagt frem til politisk behandling, legges ut til offentlig ettersyn etter
Plan- og bygningsloven § 12-10.
I anleggsperioden legges det til rette slik at funksjonshemmede etc. skal kunne forsere.

PS 19/15 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.02.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte 27.01.15 godkjennes.

PS 20/15 Brannberedskapen i Akkarfjord og på Nordre Seiland
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner det fremlagte forslaget til brannberedskap for Nordre-Seiland og
Nordre-Sørøya
Tiltakene finansieres samlet innenfor rammen på kr 1,2 mill. som er bevilget gjennom
tidligere vedtak i kommunestyret. Beløpet forutsettes overført til 2015, noe rådmannen vil
fremme som egen sak ved overføring av ubrukte lånemidler.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 24.02.2015

Behandling
Håvard Hargaut Jensen fremmet på vegne av AP følgende tillegg i 1. avsnitt:
Tilskudd til garasje kan gis ved søknad.
Votering: Som innstillingen m/tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet godkjenner det fremlagte forslaget til brannberedskap for Nordre-Seiland og
Nordre-Sørøya. Tilskudd til garasje kan gis ved søknad.
Tiltakene finansieres samlet innenfor rammen på kr 1,2 mill. som er bevilget gjennom tidligere
vedtak i kommunestyret. Beløpet forutsettes overført til 2015, noe rådmannen vil fremme som
egen sak ved overføring av ubrukte lånemidler.

