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Møtested:
Dato:
Tid:

Styret for miljø og utvikling
Hammerfest rådhus, kommunestyresalen
27.05.2015
11:00 – 13:40

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

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
H
SV
FRP/KYST

Faste medlemmer som har
meldt forfall:
Navn
Hans-Petter Rasmussen
Bjørn Dagfinn Johansen
Liv Mari Bakkeby
Katrine Næss Holmgren
Monique Jørgensen

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Anne-Mette Bæivi
Bjørn Erik Johansen
Gunnar Bolle

Bjørn Dagfinn Johansen
Liv Mari Bakkeby
Monique Jørgensen

AP
AP
H

9 representanter (av 11) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, økonomisjef Trond Rognlid, kommunalsjef Grethe
Nissen, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, byggesaksjef Arild Johansen, næringssjef Odd
Børge Pedersen, juridisk rådgiver Bente Foshaug og arealforvalter Arne Sannvik.
Barnas representant møtte Hilde Therese Normo
Håvard Hargaut-Jensen
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Innkalling – godkjent
Saksliste / dagsorden:
Saken 34/15 – 41/15 – godkjennes.
Følgende spørsmål ble stilt direkte i møtet:
- Mollafjæra - Pumpehuset status på ferdigstillelse av området v/Grethe Ernø Johansen
(SV)
- Rådhusplassen - hva er status -vurderes det oppdeling av arbeidet for å komme i gang
snart v/Håvard Hargaut-Jensen (AP).
- Aks ' utfylling og forhold til strandpromenaden. Skal det pæles ut der v/Håvard HårgautJensen (AP).
- Øvingsfelt Rypklubbeide v/ Gunnar Bolle (H) (spørsmålet/dokumentet kommer som
egen sak i et seinere møte i MU)
Til neste møte i MU 16.06.2015:
MU ber om orientering fra møte den med beboere langs Finnduspromenaden.

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 34/15

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027

PS 35/15

Årsrapport 2014 - Hammerfest kommune

PS 36/15

Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 - Hammerfest kommune

PS 37/15

Økonomiplan 2016 - 2019 - Hammerfest kommune

PS 38/15

Høring- Mineralstrategier for Finnmark 2015-2019

PS 39/15

Søknad om dispensasjon fra avstandskrav til vei

PS 40/15

Endring av vedtak i forbindelse med tillatelse oppføring av
lagerbygg/søppelrom ved Smarthotell i Strandgata 32

PS 41/15

Godkjenning av protokoll

PS 34/15 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til revidering av kommuneplanens
samfunnsdel 2015-2027.
2. Forslaget sendes ut på offentlig høring i hht. plan-og bygningslovens bestemmelser.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Hammerfest kommunestyre vedtar forslag til revidering av kommuneplanens
samfunnsdel 2015-2027.
2. Forslaget sendes ut på offentlig høring i hht. plan-og bygningslovens bestemmelser.

PS 35/15 Årsrapport 2014 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.05.2015

Behandling
Administrasjonen delte ut rett vedlegg til saken vedrørende revisors beretning.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar årsrapport 2014 – Hammerfest kommune til etterretning.

PS 36/15 Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2015 for Hammerfest kommune til
etterretning.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar kvartalsrapport 1.kvartal 2015 for Hammerfest kommune til
etterretning.
PS 37/15 Økonomiplan 2016 - 2019 - Hammerfest kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan 2016-2019 til etterretning.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Hammerfest kommunestyre tar første utkast til økonomiplan 2016-2019 til etterretning.

PS 38/15 Høring- Mineralstrategier for Finnmark 2015-2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Generell betraktning:
Rådmannen registrerer at de prosessene som pågår i kjølvannet av mineralnæringens
forventede inntog i vår nabokommune Kvalsund ikke er verken samlende eller entydige. Med
bakgrunn i den usikkerheten som omgir næringen og de lange tidshorisonter som
mineralnæringen opererer med, er det etter rådmannens vurdering et stort behov for et
retningsgivende strategidokument som regulerer mineralnæringens virksomhet i regionen. Dette
især når lokaldemokratiet står ovenfor irreversible valg. På dette punktet mener rådmannen at
Finnmark fylkeskommune ikke klarer å levere i Mineralstrategien. Det er listet opp en rekke
gode mål, utfordringer og strategier innenfor flere helt relevante områder, alle med intensjon
om hva og hvordan vi i Finnmark må innrette oss i møte med næringen. Rådmannen ønsker at
man i Mineralstrategien også fokuserer på hvilke forventninger og krav, ut over det som er
lovpålagt av myndighetene, man stiller til virksomhetene som utvinner og profitterer på
ressursene i Finnmark. Et eksempel i så måte er å ta lærdom av petroleumsnæringen i
Hammerfest, og hvordan et dimensjonert lokalstyre kan utøve påvirkning som kommer hele
lokalsamfunnet og region til gode.

1. Hammerfest kommune støtter mineralstrategiens hovedmålsetting; mineralressursene i
Finnmark skal forvaltes slik at den bidrar til utviklingen av en bærekraftig og verdiskapende
mineralnæring til beste for Finnmarks befolkning, og som kan sameksistere med andre viktige
næringer i fylket». Men strategidokumentet må omformuleres slik at det virker
retningsgivende både for næring og samfunn.
2. For å nå hovedmålsettingen må det også formuleres strategier i form av krav og
forventninger til mineralnæringen. Et kapittel 4.5 «Forventinger og krav til mineralnæringen»
må inkluderes i strategien. Følgende punkter bør inngå i kapittelet:
 Det må stilles krav til at mineralnæringen på samme måte som
petroleumsnæringen nyttiggjør seg alle kommersielle ressurser på lokaliteten.
 Det må stilles krav til næringsaktørene om å utforme en «samfunnsplan» der
den lokale verdiskapningen og samfunnsnytten er utredet, dette utenfor selve
konsekvensutredningen.
 Næringsaktøren må sette av/garantere for, og låse økonomiske midler til
miljøtiltak før utvinningstillatelser gis.
 Det må settes krav om at næringsaktøren fremlegger en avviklings/oppryddingsplan for lokaliteten med finansiering tiltaket før tillatelse gis.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Generell betraktning:
Rådmannen registrerer at de prosessene som pågår i kjølvannet av mineralnæringens forventede inntog i
vår nabokommune Kvalsund ikke er verken samlende eller entydige. Med bakgrunn i den usikkerheten
som omgir næringen og de lange tidshorisonter som mineralnæringen opererer med, er det etter
rådmannens vurdering et stort behov for et retningsgivende strategidokument som regulerer
mineralnæringens virksomhet i regionen. Dette især når lokaldemokratiet står ovenfor irreversible valg.
På dette punktet mener rådmannen at Finnmark fylkeskommune ikke klarer å levere i Mineralstrategien.
Det er listet opp en rekke gode mål, utfordringer og strategier innenfor flere helt relevante områder, alle
med intensjon om hva og hvordan vi i Finnmark må innrette oss i møte med næringen. Rådmannen
ønsker at man i Mineralstrategien også fokuserer på hvilke forventninger og krav, ut over det som er
lovpålagt av myndighetene, man stiller til virksomhetene som utvinner og profitterer på ressursene i
Finnmark. Et eksempel i så måte er å ta lærdom av petroleumsnæringen i Hammerfest, og hvordan et
dimensjonert lokalstyre kan utøve påvirkning som kommer hele lokalsamfunnet og region til gode.
1. Hammerfest kommune støtter mineralstrategiens hovedmålsetting; mineralressursene i Finnmark
skal forvaltes slik at den bidrar til utviklingen av en bærekraftig og verdiskapende mineralnæring til
beste for Finnmarks befolkning, og som kan sameksistere med andre viktige næringer i fylket». Men
strategidokumentet må omformuleres slik at det virker retningsgivende både for næring og samfunn.
2. For å nå hovedmålsettingen må det også formuleres strategier i form av krav og forventninger til

mineralnæringen. Et kapittel 4.5 «Forventinger og krav til mineralnæringen» må inkluderes i
strategien. Følgende punkter bør inngå i kapittelet:






Det må stilles krav til at mineralnæringen på samme måte som petroleumsnæringen
nyttiggjør seg alle kommersielle ressurser på lokaliteten.
Det må stilles krav til næringsaktørene om å utforme en «samfunnsplan» der den
lokale verdiskapningen og samfunnsnytten er utredet, dette utenfor selve
konsekvensutredningen.
Næringsaktøren må sette av/garantere for, og låse økonomiske midler til miljøtiltak
før utvinningstillatelser gis.
Det må settes krav om at næringsaktøren fremlegger en avviklings-/oppryddingsplan
for lokaliteten med finansiering tiltaket før tillatelse gis.

PS 39/15 Søknad om dispensasjon fra avstandskrav til vei

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan og bygningsloven § 19-2, innvilger kommunen dispensasjon for
avstandskravet i bestemmelser og retningslinjer pkt. 3.3.1, byggegrense mot offentlig vei, i
tråd med søkers dispensasjonssøknad og vedlagt situasjonsplan for bygging av garasje på
tomten Nordlysveien 40.
Kommunen kan ikke se at hensynene bak bestemmelsene, i denne saken, blir vesentlig
tilsidesatt og kommunen ser fordelen i at antall parkerte biler i gaten reduseres.
Ut fra en samlet vurdering anser kommunen at fordelen ved å gi dispensasjon er større enn
ulempene.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av plan og bygningsloven § 19-2, innvilger kommunen dispensasjon for avstandskravet i
bestemmelser og retningslinjer pkt. 3.3.1, byggegrense mot offentlig vei, i tråd med søkers
dispensasjonssøknad og vedlagt situasjonsplan for bygging av garasje på tomten Nordlysveien 40.
Kommunen kan ikke se at hensynene bak bestemmelsene, i denne saken, blir vesentlig tilsidesatt og
kommunen ser fordelen i at antall parkerte biler i gaten reduseres.
Ut fra en samlet vurdering anser kommunen at fordelen ved å gi dispensasjon er større enn ulempene.

PS 40/15 Endring av vedtak i forbindelse med tillatelse oppføring av lagerbygg/søppelrom
ved Smarthotell i Strandgata 32

Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø og Utvikling vedtar å fjerne følgende punkt fra vedtak i sak 4/15:
Før igangsettingstillatelse gis skal følgende foreligge:
- Avtale mellom Arktisk kultursenter, Hammerfest Eiendom KF og Smart Hotell for
sambruk av lagerbygg/søppelrom

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Miljø og Utvikling vedtar å fjerne følgende punkt fra vedtak i sak 4/15:
Før igangsettingstillatelse gis skal følgende foreligge:
- Avtale mellom Arktisk kultursenter, Hammerfest Eiendom KF og Smart Hotell for
sambruk av lagerbygg/søppelrom
PS 41/15 Godkjenning av protokoll

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 28.04.15 godkjennes.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 27.05.2015

Behandling
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte den 28.04.15 godkjennes.

