Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Styret for miljø og utvikling
Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus
02.09.2008
10:00 – 14:45

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Wenche Stenvoll
Frank Hansen
Berit Hågensen
Jarle Edvardsen
Hans Mathias Ellingsen
Elin Mølmann Holmgren
Lars Mathisen
Anne-Mette Bæivi
Stina Halvorsen

Nestleder
Medlem
Medlem
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FELLES
H

Faste medlemmer som ikke
møtte:
Navn
Herold Paul Paulsen
Mari Lundevall

MEDL
MEDL

H
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Reidar Johansen

Mari Lundevall

SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Rådmann Dagny Haga, plan- og utviklingssjef Odd Edvardsen, plansjef Maria Wirkola, sjef for
byggesak Bjarne Hammervoll, saksbehandlere Øyvind Sundquist, Gunnhild Henriksen,
næringssjef Trond Rismo, næringskonsulent Espen Nilsen, rådgiver Alf Birger Olsen,
miljøvernrådgiver Tom Erik Ness, parksjef Svein Lind og Svein Gamst.
Barnas representant melder at de ikke møter da det ikke ansees at det er saker som er relevant.
Fra Isbjørnklubben møtte nestleder Alf Kirkesæter, daglig leder Jill Tingvold og prosjektleder
Lars Bjørn Mehus
Presentasjon fra Olav Thon gruppen ble gitt av Barlindhaug v arkitekt L. Lunde.
Jarle Edvardsen
Leder

Svanhild Moen
formannskapssekretær

Saksliste
Saksnr

Innhold

PS 72/08

Orientering om bruk av kommunale fondsmidler - 1. halvår 2008

PS 73/08

Søknad om frigjøring av prosjektmidler

PS 74/08

1. Gangs behandling regulering av en del av eiendommen Gamnes
11/4 på Eidvågeid til fritidsbebyggelse

PS 75/08

Andre gangs behandling for B2

PS 76/08

Miljøundersøkelser av Storvannet i Hammerfest

PS 77/08

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for området mellom
Breilia, Kvalfjordvegen og Storvannsvegen

PS 78/08

Anke på avslag på bygging av garasje i Gratishaugen 2

PS 79/08

Klage på MU-vedtak for ombygging i Rossmollgata 30 fattet
10.06.08

PS 80/08

Søknad om oppføring av redskapsbod/uthus på Salomoneset,
Gnr/Bnr 1/66

PS 81/08

Klage på MU vedtak - dispensasjon for utegulv i Gammelveien 13

PS 82/08

Diverse referatsaker

PS 83/08

Godkjenning av protokoll

Innkallingen – godkjent
Dagsorden / Sakskart:
Den ordinære sakslista har sakene 72/08 til og med 83/08.
Vedtatt: Sakslista med sakene 72/08 til og med 83/08 – enstemmig vedtatt.
Følgende spørsmål ble stilt:
Hans Mathias Ellingsen (AP) – om utsettelsen av AKS – Tom Wullf orienterte i saken.
Jarle Edvardsen (AP) – om pakkehus i Husfjord – svaret utsettes til neste møte.
- grus i Kårhamn – rådmannen orienterte.
Administrasjonen orienterte om fremdriften med branntomtene.
Spørsmål stilt som skal besvares i neste møte:
Reidar Johansen (SV) - Rydding over- og under vann.
Reidar Johansen (SV) og Berit Hågensen (AP) - Reingjerdet – evaluering av året og planer for
neste år.
Møteplan:
- det har vært antydet et ekstra møte den 16.09.08 om Findusområdet. Dette møte vil utgå hvis
det ikke blir andre tema som dagen kan brukes til. Ev. informasjon vil bli sendt ut på e-post til
representantene.
- Neste møte den 30.09.08 utsettes en uke til 07.10.08. Dette møte vil bli på Breilia skole
kl. 0900 og starte med en omvisning.
Det ble gitt følgende muntlig orientering om:

•
•
•
•

planarbeidet for uteområdet rundt NAV bygget v/parksjef Svein Lind
arbeidet med strategisk næringsplan v/Næringssjef Trond Rismo.
presentasjon fra Barlindhaug om arbeidet med Thon hotellet ble gitt av v/arkitekt L.
Lunde.
Isbjørnklubben orienterer under behandling av sak 73/08

PS 72/08 Orientering om bruk av kommunale fondsmidler - 1. halvår 2008
Rådmannens forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Orienteringen tas til etterretning.

PS 73/08 Søknad om frigjøring av prosjektmidler
Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest formannskapet innvilger søknaden fra Isbjørnklubben og utløser prosjektmidlene
på kr 300.000,-.
Det forutsettes at Isbjørnklubben holder kommunen gjennom næringsavdelingen løpende
orientert om prosjektets utvikling.
Beløpet belastes 14710 1511 3250
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
John Wahl fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Saken utsettes til høsten og behandles i første møte i MU og Formannskapet.
Isbjørnklubben orienterer i møtet om tiltak og progresjon for selskapet.
Votering: AP’s fikk 7 stemmer for og 2 stemmer mot.
Vedtak
Saken utsettes til høsten og behandles i første møte i MU og Formannskapet.

Isbjørnklubben orienterer i møtet om tiltak og progresjon for selskapet.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008
Behandling
Saken tas til orientering.
Vedtak
Saken tas til orientering.
PS 74/08 1. Gangs behandling regulering av en del av eiendommen Gamnes 11/4 på
Eidvågeid til fritidsbebyggelse
Rådmannens forslag til vedtak:
Den videre behandling av reguleringsplan for fritidsbebyggelse på en del av eiendommen
Gamnes 11/4 på Eidvågeid stilles i bero inntil arbeidet med rulleringen av kommuneplanens
arealdel i forhold til reindriftsinteressene er fullført.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008
Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Den videre behandling av reguleringsplan for fritidsbebyggelse på en del av eiendommen
Gamnes 11/4 på Eidvågeid stilles i bero inntil arbeidet med rulleringen av kommuneplanens
arealdel i forhold til reindriftsinteressene er fullført.
PS 75/08 Andre gangs behandling for B2
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av Plan og Bygningslovens § 27-2 egengodkjenner Kommunestyret
reguleringsplanen for B2 med tilhørende designhåndbok slik de er lagt frem og ber
administrasjonen ferdigstille planen. Navn på feltet settes inn i plandokumentasjonen når det
foreligger endelig navnevedtak i KOU før planen sendes til fagmyndighetene.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av Plan og Bygningslovens § 27-2 egengodkjenner Kommunestyret
reguleringsplanen for B2 med tilhørende designhåndbok slik de er lagt frem og ber

administrasjonen ferdigstille planen. Navn på feltet settes inn i plandokumentasjonen når det
foreligger endelig navnevedtak i KOU før planen sendes til fagmyndighetene.

PS 76/08 Miljøundersøkelser av Storvannet i Hammerfest
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø- og utvikling går innfor at Hammerfest kommune bevilger 100.000 kr. til
miljøundersøkelser av Storvannet for sommeren 2008.
Prosjektet finansieres med støtte fra Statens forurensningstilsyn for 2008.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2008

Behandling
Sendes til MU for realitetsbehandling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Sendes til MU for realitetsbehandling
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret for Miljø- og utvikling går innfor at Hammerfest kommune bevilger 100.000 kr. til
miljøundersøkelser av Storvannet for sommeren 2008.
Prosjektet finansieres med støtte fra Statens forurensningstilsyn for 2008.

PS 77/08 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for området mellom Breilia,
Kvalfjordvegen og Storvannsvegen
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av Plan og bygningsloven §7, vedtar det faste utvalg for plansaker MU, at det gis
dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen Området mellom Breilia,
Kvalfjordvegen og Storvannsvegen, for påbygg av en etasje på boligen Breilia 59.
Familiens behov for en bolig som tilfredsstiller dagens behov for funksjonalitet. Samt at boligen
i dag en lav bolig, som etter påbygging ikke vil bli nevneverdig høyere enn omkringliggende
boliger. Byggets høyde er innefor kravet til Plan og bygningsloven §70-1.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008

Behandling
Som innstillingen - enstemmig vedtatt.
Vedtak
I medhold av Plan og bygningsloven §7, vedtar det faste utvalg for plansaker MU, at det gis
dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen Området mellom Breilia,
Kvalfjordvegen og Storvannsvegen, for påbygg av en etasje på boligen Breilia 59.
Familiens behov for en bolig som tilfredsstiller dagens behov for funksjonalitet. Samt at boligen
i dag en lav bolig, som etter påbygging ikke vil bli nevneverdig høyere enn omkringliggende
boliger. Byggets høyde er innefor kravet til Plan og bygningsloven §70-1.
PS 78/08 Anke på avslag på bygging av garasje i Gratishaugen 2
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av reguleringsplanen for eneboligtomter ved Rompetrollvannet avslår det faste utvalg
for plansaker MU, klagen på vedtak hvor det ikke gis tillatelse til bygging av garasje på
Gratishaugen 2 i fra Hammerfest Kommune, datert 25.06.2008.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008

Behandling
Wenche Stenvoll fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Det faste utvalg for plansaker, styret for Miljø og utvikling gir tillatelse til å bygge garasje på
Gratishaugen 2.
Votering : Innstillingen fikk 2 stemmer og AP forslag fikk 9 stemmer.
Vedtak
Det faste utvalg for plansaker, styret for Miljø og utvikling gir tillatelse til å bygge garasje på
Gratishaugen 2.
PS 79/08 Klage på MU-vedtak for ombygging i Rossmollgata 30 fattet 10.06.08
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008

Behandling
Innstillingen ble vedtatt mot en stemme.

Vedtak
Det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold av pbl § 7 at det innvilges dispensasjon for
tiltaket i Rgt 30 til å bygge inntil 1,2 m fra nabogrense.
Dette da det ikke er kommet til enighet jf. Pbl § 70 Nr. 2 litra a.
Klage fra nabo avslås da det ikke foreligger avgjørende grunner som taler imot dispensasjon.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

PS 80/08 Søknad om oppføring av redskapsbod/uthus på Salomoneset, Gnr/Bnr 1/66
Rådmannens forslag til vedtak:
Det faste utvalg for plansaker vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 7 at det gis
dispensasjon fra pbl § 20-4 annet ledd bokstav c, kommuneplanens arealdel med bestemmelser
for LNF sone A, for å bygge redskapsbod/uthus på 36 m2 på eiendommen Gnr/Bnr 1/66 på
Salomoneset.
Dette da tiltaket ikke er en vesentlig utvidelse av fritidsbebyggelsen, særinteresser i særlov er
vilkår for tillatelsen, samt at det tidligere er gitt tillatelser på vilkår til lignende tiltak innenfor
dette området.
Vedtaket utstedes på vilkår:
• Tiltakshaver pålegges aktsomhet jf kulturminneloven § 8.
Det faste utvalg for plansaker vedtak i medhold av Pbl § 7 at det gis dispensasjon fra pbl § 17-2
for bygging i 100-meters beltet langs sjø.
Vedtaket utstedes på vilkår:
• Redskapsbod/uthus må bygges inn mot, men ikke som tilbygg på, eksisterende
fritidshytte på eiendommen. Dette for å ikke forverre konflikt med forbud mot
bygging- og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen.
• Tiltaket må oppføres med saltak med møneretning mot sjø.
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008

Behandling
Saken utsettes.
Vedtak
Saken utsettes.

PS 81/08 Klage på MU vedtak - dispensasjon for utegulv i Gammelveien 13
Rådmannens forslag til vedtak:
Det faste utvalg for plansaker avviser klagen, da det ikke er fremkommet nye momenter i saken.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008

Behandling
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Det faste utvalg for plansaker avviser klagen, da det ikke er fremkommet nye momenter i saken.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

PS 82/08 Diverse referatsaker
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008
RS 08/10 Referat fra møte i Miljørettet helsevern 18.06.08
RS 08/11 Referat fra møte i Miljørettet helsevern 23.07.08
RS 08/12 Stadfestelse av forskrift om forbud mot bruk av piggtråd i Hammerfest kommune
RS 08/13 Klagesak til ny behandling - oppføring av bolig i Tyvenlia 106 i Hammerfest kommune
Behandling
Referatsakene tas til orientering.
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.

PS 83/08 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling - 02.09.2008

Behandling
Protokoll fra møte 17.06.2008 – godkjennes.
Vedtak
Protokoll fra møte 17.06.2008 – godkjennes.

