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10 representanter (av 11) til stede.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ass. rådmann Per Dahl, Kjartan Mikalsen, Gerd Hagen, Bjarne Hammervoll, Maria Wirkola,
Gunhild Henriksen, Øyvind Sundquist, Atle Bjørnar Hansen, Arne Sannvik, Ingve Are
Mortensen, Jørn Berg, Torbjørn Næss, Tom Erik Ness, Anne Grethe Olsen og barnas
representanter Grethe Nissen og Bjørn Sigvardsen.
Fra Husbanken møtte Gerd Seehuus.
I tillegg møtte Henriksen Eiendom ved Bård Henriksen.

Jarle Edvardsen
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr
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Fuglenesåsen.
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Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven, arealplan og
parkeringsbestemmelser Rossmollgata 30
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Innkalling – enstemmig vedtatt.
Barnas representant Grethe Nissen forbereder en sak om retningslinjer der barn ivaretas i byggog planprosesser. Saken legges frem til behandling i neste møte i MU den 06.05.08
Følgende spørsmål ble stilt:
Mari Lundevall (SV) : Om mellomlagring av borekaks ved Mylingen borrettslag - besvares i
neste møte.
Orientering av flomfare - Hammerfest E-verk gir orienteringen sammen med administrasjon.
Jarle Edvardsen(AP): Folkevalgt opplæring av plan og bygningsloven – fastsettes til rundt 21.
mai,
og at en ser det som en fordel å bruke en arbeidsdag til dette.
Miljø og klimamelding – om det videre arbeidet med planen for lokale
utslipp/tilpasning osv.
Estetiske retningslinjer – om det videre arbeidet med planen.
Wenche Stenvoll (AP) Stilte spørsmål om trafikksikkerhetstiltak generelt i Skolebakken.
Kommer tilbake til saken i neste møte.
Saksliste/dagsorden:
Sakslisten har sakene 16/08 til og med sak 26/08 .
Leder opplyste at det i tillegg til det ordinære sakskarte var ønskelig å fatte vedtak i sak ”Artisk
Kultursenter og Universal utforming – godkjent og får saksnummer 27/08.
Sakslisten med sakene 16/08 til og med sak 27/08 – enstemmig godkjent. .

Møtet startet med muntlige orienteringer
- om universal utforming på Arktisk kultursenter v/kultursjef Gerd Hagen og fra
Husbanken Gerd Seehuus, vider til brev av12.03.2008.

-

rutiner for sikring av rasutsatte områder med bakgrunn i Ålesundkatastorfen v/
sektorleder Torbjørn Ness.
Kjøpesenter/park planer i Øvre Fuglenesåsen v/ Henriksen Eiendom - Bård Henriksen

PS 16/08 Søknad fra StatiolHydro om utvidet oppstartsfase og redegjørelse for økt utslipp
i oppstartsperioden ved Hammerfest LNG
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune har hatt kontakt med Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved
Universitetssykehuset i Tromsø, Folkehelseinstituttet StatoilHydro og NILU i Oslo i denne
saken. Vi har ingen grunn til og tro at utslippene fra Hammerfest LNG på Melkøya som følge av
forlenget oppstartsperiode innenfor 2008, vil ha innvirkning på fysisk helse og naturmiljøet.
Derimot har kommunen grunn til og tro at en utvidet utslippsperiode vil øke befolkningens
utrygghet og at dette spesielt vil skje dersom oppstartsperioden ikke tidsavgrenses. Hammerfest
kommune ønsker derfor at prosessen med tiltak for ytterligere reduksjon av fakling og mulige
tekniske tiltak på fakkelsystemet, fremskyndes til første revisjonsstans på LNG- anlegget nå til
sommeren. Kommunen ber også om at det legges en plan for oppstartsfasen etter
revisjonsstansen med innlagte milepæler, hvor kommunen og befolkningen informeres om
hvilke tiltak som er satt i verk, framdrift, forventede utslipp og planlagt avslutning av
oppstartsperioden. Dersom de iverksatte tiltak fungerer slik at utslippene reduseres og det ikke
oppstår merkbare sotutslipp, kan Hammerfest kommune godta at oppstartsfasen forlenges høsten
2008. Men dersom tiltakene ikke fungerer og utslippene vedvarer utover høsten, kan man ikke
godta at oppstartsfasen får fortsette på ubestemt tid.
En utvidet oppstartsfase etter revisjonsstansen, som skal skje sommeren 2008, forutsetter
synlige og målbare reduserte utslipp. Dersom StatoilHydro ikke kan dokumentere at utslippene
går ned og at anlegget fungerer tilfredsstillende innen to måneder etter revisjonsstansen, må det
settes i verk mer dyptgripende tiltak. Hammerfest kommune foreslår derfor at oppstartsfasen
tidsbegrenses til inntil to måneder etter at anlegget er startet opp igjen etter revisjonsstans.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Styret for Miljø og utvikling anbefaler at:
1. SFT sier ja til søknaden fra StatoilHydro om utvidet oppstartfase. Imidlertid må SFT
sette en sluttdato for oppstartsfasen og gi klare grenseverdier for de utslippene som
tillates i den fasen.
2. SFT bør følge opp StatoilHydro redegjørelse for hvordan de kan begrense faklingen og
implementere teknologi for å redusere sotdannelse ved fakling i tiden som kommer.
I tillegg ber SFT følge opp våre tidligere vedtak i Styret for Miljø og utvikling:
- SFT bør pålegge StatoilHydro om å starte planlegging av CO2 rensing ved gasskraftverket på
Snøhvit i LNG med sikte på å ha fullskala CO2 – rensing på plass innen 2016.
- SFT må bidra til en forpliktende fremdriftsplan for planlegging og utredningsarbeid for
StatoilHydro i forbindelse med fullskala CO” håndtering av gasskraftverket.

Votering: AP’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Miljø og utvikling anbefaler at:
1. SFT sier ja til søknaden fra StatoilHydro om utvidet oppstartfase. Imidlertid må SFT
sette en sluttdato for oppstartsfasen og gi klare grenseverdier for de utslippene som
tillates i den fasen.
2. SFT bør følge opp StatoilHydro redegjørelse for hvordan de kan begrense faklingen og
implementere teknologi for å redusere sotdannelse ved fakling i tiden som kommer.
I tillegg ber SFT følge opp våre tidligere vedtak i Styret for Miljø og utvikling:
- SFT bør pålegge StatoilHydro om å starte planlegging av CO2 rensing ved gasskraftverket på
Snøhvit i LNG med sikte på å ha fullskala CO2 – rensing på plass innen 2016.
- SFT må bidra til en forpliktende fremdriftsplan for planlegging og utredningsarbeid for
StatoilHydro i forbindelse med fullskala CO” håndtering av gasskraftverket.

PS 17/08 Høringsforslag. Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for miljø og utvikling i Hammerfest kommune tar forslaget til nye rikspolitiske
bestemmelser for kjøpesentre til orientering. Retningslinjene er viktige og riktige incenitiver for
å verne om, eller styrke etablert sentrumsstruktur.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Jarle Edvardsen/Thomas F. Øien fremmet på vegne av AP/H følgende forslag:
Styret for Miljø og utvikling i Hammerfest kommune støtter intensjonene i forslaget til nye
retningslinjer for etablering av kjøpesentre. Imidlertid kan vi ikke se nytteverdien av disse
bestemmelsene for Hammerfest. Det bør vurderes unntak for Finnmark.
Hammerfest kommune mener at myndighet til å etablere og utvide kjøpesentra, bør ligge hos
den enkelte kommune, og ikke hos fylkeskommune og fylkesmann.
Votering: Innstillingen fikk 2 stemmer og AP/H forslag fikk 8 stemmer.

Vedtak
Styret for Miljø og utvikling i Hammerfest kommune støtter intensjonene i forslaget til nye
retningslinjer for etablering av kjøpesentre. Imidlertid kan vi ikke se nytteverdien av disse
bestemmelsene for Hammerfest. Det bør vurderes unntak for Finnmark.
Hammerfest kommune mener at myndighet til å etablere og utvide kjøpesentra, bør ligge hos
den enkelte kommune, og ikke hos fylkeskommune og fylkesmann.

PS 18/08 Klage på byggevedtak i Breidablikk 7b
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan og bygningsloven §93 avviser styret for miljø og utvikling klagen på
byggesak i Breidablikk 7b.
Årsaken til avvisning av klagen er adkomsten via gang og sykkelveien ikke er gitt i forbindelse
med byggesaken, men i delingssaken fra 1987.
Saken oversende Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Votering: Innstillingen ble vedtatt mot en stemme.
Vedtak
I medhold av plan og bygningsloven §93 avviser styret for miljø og utvikling klagen på
byggesak i Breidablikk 7b.
Årsaken til avvisning av klagen er adkomsten via gang og sykkelveien ikke er gitt i forbindelse
med byggesaken, men i delingssaken fra 1987.
Saken oversende Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

PS 19/08 Første gangs behandling for boligfeltet B2
Tilleggsdokumenter er fremskaffet.
Rådmannens forslag til vedtak:
-

Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens § 27-1, at
forslag til reguleringsplan for boligfeltet B2, med tilhørende bestemmelser og
formingsveileder, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid.

Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Under krav til utforming for Fuglenesdalen felt B2.
side 5 Universell utforming – se vedlegg til nytt saksfremlegg fra Fylkesmannen i Finnmark
side 2 avsnitt Universell utforming: annet avsnitt ”Det skal sikres god tilgjengelighet
for alle, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Bygg
og ute områder med allmenn tilgjengelighet skal utforma slik at de kan brukes på like vilkår av
stor del av brukere beboere som mulig. Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i teknisk forskrift
gjøres gjeldene for alle bygg og ute områder” tas inn.
Videre anbefaler vi at følgende bestemmelser tas inn i planen:
Minimum 50 % av boligenhetene skal oppføres med livsløpsstandard.
Minst 10 % av parkeringsplassene skal utformes for bruk for bevegelseshemmede.

Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
MU ber administrasjonen å utbedre krav til utforming med tanke på oppsett, bilder og øvrige
innspill fra MU for dokumentet legges ut til offentlig høring.
Thomas F. Øien fremmet på vegne av Høyre følgende forslag:
Administrasjonen bes legge frem en sak for finansieringsmodeller og betalingsprinsipper i
boligfelt B2.
Votering :
AP v/ Hansen – enstemmig vedtatt
AP v/Edvardsen – enstemmig vedtatt
Høyre – enstemmig vedtatt.
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens § 27-1, at forslag til
reguleringsplan for boligfeltet B2, med tilhørende bestemmelser og formingsveileder, legges ut
til offentlig ettersyn i lovbestemt tid.
Under krav til utforming for Fuglenesdalen felt B2.
side 5 Universell utforming – se vedlegg til nytt saksfremlegg fra Fylkesmannen i Finnmark
side 2 avsnitt Universell utforming: annet avsnitt ”Det skal sikres god tilgjengelighet
for alle, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Bygg
og ute områder med allmenn tilgjengelighet skal utforma slik at de kan brukes på like vilkår av
stor del av brukere beboere som mulig. Kriterier for tilgjengelighet nedfelt i teknisk forskrift
gjøres gjeldene for alle bygg og ute områder” tas inn.
Videre anbefaler vi at følgende bestemmelser tas inn i planen:
Minimum 50 % av boligenhetene skal oppføres med livsløpsstandard.
Minst 10 % av parkeringsplassene skal utformes for bruk for bevegelseshemmede.
MU ber administrasjonen å utbedre krav til utforming med tanke på oppsett, bilder og øvrige
innspill fra MU for dokumentet legges ut til offentlig høring.
Administrasjonen bes legge frem en sak for finansieringsmodeller og betalingsprinsipper i
boligfelt B2.
Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives.

PS 20/08 Detaljeplan for Finduspromenaden 1. gangs behandling

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Mari Lundevall fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Styret for miljø og utvikling viser til planbeskrivelsen for Findusområdet kap 5.4 hvor det bl.a.
heter:
Det vil bli en viktig del av dette prosjektet å finne løsninger på hvordan havnetrafikk, biltrafikk
og myke trafikanter kan fungere sammen (….) For å oppnå god tilgjengelighet til bebyggelsen,
vil det være tillatt å kjøre langs kaien for nyttetrafikk. (varelevering / renovasjon /hc) i en
tidsbegrenset periode på dagen, slik det er vanlig i gågater.
Styret viser til de vedtak kommunestyret har gjort mht. bilfri Rådhusplass og Strandpromenade.
Styret vil understreke at en i det videre arbeidet med utforminga av planen må ta et absolutt
hensyn til dette.
Votering:
SV’s forslag – enstemmig vedtatt.
Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Miljø og Utvikling er positive til detaljplanen slik den er lagt frem og ber
administrasjonen om å ferdigstille planen i samråd med folkemøte og berørte parter.
Styret for miljø og utvikling viser til planbeskrivelsen for Findusområdet kap 5.4 hvor det bl.a.
heter:
Det vil bli en viktig del av dette prosjektet å finne løsninger på hvordan havnetrafikk, biltrafikk
og myke trafikanter kan fungere sammen (….) For å oppnå god tilgjengelighet til bebyggelsen,
vil det være tillatt å kjøre langs kaien for nyttetrafikk. (varelevering / renovasjon /hc) i en
tidsbegrenset periode på dagen, slik det er vanlig i gågater.
Styret viser til de vedtak kommunestyret har gjort mht. bilfri Rådhusplass og Strandpromenade.
Styret vil understreke at en i det videre arbeidet med utforminga av planen må ta et absolutt
hensyn til dette.

PS 21/08 Avslag på søknad om rammetillatelse for Leilighetsbygg i Fuglenesåsen.
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for miljø og utvikling avslår søknad om rammetillatelse for leilighetsbygg i Fuglenesåsen
midt.
Søknaden avslås fordi tiltaket er i strid med bestemmelser til bebyggelsesplan for Fuglenesåsen
midt.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for miljø og utvikling avslår søknad om rammetillatelse for leilighetsbygg i Fuglenesåsen
midt.
Søknaden avslås fordi tiltaket er i strid med bestemmelser til bebyggelsesplan for Fuglenesåsen
midt.

PS 22/08 Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven, arealplan og
parkeringsbestemmelser Rossmollgata 30
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om dispensasjon fra Forskrift om vedtekter for parkering vedtatt 09.03.00, plan- og
bygningsloven § 70 punkt 2, og arealplanens bestemmelser datert 27.06.97 innvilges ikke.
Dette fordi tilbygg mot øst bryter med det opprinnelige formspråket, og at det er kommet inn
merknader fra nabo.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saken utsettes – nye og bedre tegninger må utarbeides.
Votering: Som forslaget - enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken utsettes – nye og bedre tegninger må utarbeides.

PS 23/08 Sak: Grensejustering - Rabben Borettslag gnr. 24 bnr. 434
Rådmannens forslag til vedtak
I medhold til plan og bygningslovens § 7, vedtar styret for Miljø og Utvikling søknaden fra
Rabben Borettslag, om en mindre reguleringsendring for Baksalen – østre område fra turvei til
garasjetomt.
Grensejusteringen utføres i tråd med søknad med et areal på ca 90 m².
En forutsetning for omregulering og grensejustering er at søker selv påtar seg ansvaret og
kostnadene med å gjøre tomta byggeklar.

Hammerfest, den 25.02.08

Dagny Haga
Rådmann
Arild Johansen
Plan og Utviklingsjef

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmes på vegne av AP følgende tillegg:
Søker får tilbud om å kjøpe tomta.
Votering: Som forslaget m/tillegg – enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold til plan og bygningslovens § 7, vedtar styret for Miljø og Utvikling søknaden fra
Rabben Borettslag, om en mindre reguleringsendring for Baksalen – østre område fra turvei til
garasjetomt.
Grensejusteringen utføres i tråd med søknad med et areal på ca 90 m².
En forutsetning for omregulering og grensejustering er at søker selv påtar seg ansvaret og
kostnadene med å gjøre tomta byggeklar.

Søker får tilbud om å kjøpe tomta.

PS 24/08 Kartlegging Slettnes og Strømsnes, budsjettregulering
Rådmannens forslag til vedtak:
Kostnadene vedrørende flyfotografering og utarbeidelse av kart i M 1:1000 for Slettnes samt
flyfotografering av Strømsnes, beregnet til kostnad kr. 550.000 bevilges over årets budsjett og
tas med i årets første budsjettregulering.
Det opprettes eget prosjekt på saken i budsjettet.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kostnadene vedrørende flyfotografering og utarbeidelse av kart i M 1:1000 for Slettnes samt
flyfotografering av Strømsnes, beregnet til kostnad kr. 550.000 bevilges over årets budsjett og
tas med i årets første budsjettregulering.
Det opprettes eget prosjekt på saken i budsjettet.

PS 25/08 Grunnerverv Forsøl i forbindelse med vedtatt reguleringsplan
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen velger å kjøpe 2886 m2 grunn fra FeFo slik at de byggeklaretomtene bare får en
grunneier som bortfester.
Kjøpesummen på kr. 140.000 pluss omkostninger bevilges til formålet.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saken oversendes formannskapet uten tilrådning.
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.

Vedtak
Saken oversendes formannskapet uten tilrådning.

PS 26/08 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Protokoll fra møte i MU den 26. februar 2008 – godkjennes.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra møte i MU den 26. februar 2008 – godkjennes.

PS 27/08 Universell utforming i Arktisk Kultursenter (AKS) - vedtak i MU 08.04.08

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 08.04.2008

Behandling
Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Styret for Miljø og utvikling ber administrasjon påse at kravet til Universell utforming blir
ivaretatt med hensyn til tilgjengelighet for alle. I denne sammenheng vises det til Husbankens
bekymringsmelding av 12.03.2008. Vi forutsetter at følgende blir gjennomført:
Hovedinngang/foaje, plan 2:
Ferdselretning og merkeringer av retningsforandringer er ikke fullstendig inntegnet og ivaretar
derfor ikke behovene for tilgjengelighet god nok. Dette gjelder spesielt for retningsorientering til
salene/ informasjons/billettskranke/kafé/kiosk/garderober/toalett.
Det er uklart hva en har tenkt i inngangspartiet overgang mellom ute og inne, likeså til valg av
meterialer for oppmerking i den polerte betongen. Dette må avklares og iverksettes umiddelbart.
Trapper:
Vi forutsetter at håndløpere i 2 høyder på begge sider monteres i alle trappeløp. Trappeneser
skal være merket for synshemmede.
Adkomst blackbox, plan 1
Dersom ledelinje inn til sal mangler så må dette etableres i forbindelse med trapp, toaletter og
heis. Generelt vil vi be administrasjon påse at ledelingjer etableres i hele bygget der dette er
natulig. Her skal det benyttes kontrastfarget belegg.

Dører, plan 3
Dersom det er uklart om automatiske døråpnere for D373, 374, 374, 347, 313 og 364 må
administrasjon påse at dørene utstyres med automatisk åpnesystem.
Utstillingsareal ”Fileen” plan 3:
Retninsanvisning over bro til utstillingsarealet og salsinngang til balkong storsal mangler og må
etalbleres.
Administrasjon må påse at alle toaletter som er beregnet for besøkende har en belysning / vasker
som ivaretar hensynet til svaksynte.
Votering: Som forslaget – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Miljø og utvikling ber administrasjon påse at kravet til Universell utforming blir
ivaretatt med hensyn til tilgjengelighet for alle. I denne sammenheng vises det til Husbankens
bekymringsmelding av 12.03.2008. Vi forutsetter at følgende blir gjennomført:
Hovedinngang/foaje, plan 2:
Ferdselretning og merkeringer av retningsforandringer er ikke fullstendig inntegnet og ivaretar
derfor ikke behovene for tilgjengelighet god nok. Dette gjelder spesielt for retningsorientering til
salene/ informasjons/billettskranke/kafé/kiosk/garderober/toalett.
Det er uklart hva en har tenkt i inngangspartiet overgang mellom ute og inne, likeså til valg av
meterialer for oppmerking i den polerte betongen. Dette må avklares og iverksettes umiddelbart.
Trapper:
Vi forutsetter at håndløpere i 2 høyder på begge sider monteres i alle trappeløp. Trappeneser
skal være merket for synshemmede.
Adkomst blackbox, plan 1
Dersom ledelinje inn til sal mangler så må dette etableres i forbindelse med trapp, toaletter og
heis. Generelt vil vi be administrasjon påse at ledelingjer etableres i hele bygget der dette er
natulig. Her skal det benyttes kontrastfarget belegg.
Dører, plan 3
Dersom det er uklart om automatiske døråpnere for D373, 374, 374, 347, 313 og 364 må
administrasjon påse at dørene utstyres med automatisk åpnesystem.
Utstillingsareal ”Fileen” plan 3:
Retninsanvisning over bro til utstillingsarealet og salsinngang til balkong storsal mangler og må
etalbleres.
Administrasjon må påse at alle toaletter som er beregnet for besøkende har en belysning / vasker
som ivaretar hensynet til svaksynte.

