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Utvalg : Pl-anutvalget
Møtedato: 18.09.20]-3
saksl-iste og sakspapirer pr e-post den
10.09.201-3. Det ble sendt til planutvalgets medlemmer oq vara
medlemmer, samt til barnas representant og vararepresentant.
NIøLe

ble

berammet med

Fremmøtt var:

Ordfører Anne Karin OlIi (H/SP)
Repr. Gudleif Kristiansen(H/SP)
Vara. Repr. Äg" Fl-aten (H/SP)
Vara. Repr. Hanne Mathisen(AP)
Vara. Repr. Stig Meyer(AP)

Representant Thorbjørn Mathisen, Arvi-d Mathisen og Sív Berg
hadde meldt f orfall- og vara. repr var innkal-t.

Videre deltok teknisk sjef Geir H Leite og rådmann Paul Evers.
Som sekretær fungerte kontorfaglært Isabelle M Pedersen.
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Utvalg : Planutvalget
Møtested: Rådhuset - Ordførers kontor
Tid: Kl-.
Møtedato: 18 . 09 .2013

10. 00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall bes meldt
snarest, og senest innen mandag 16.09.13 til tl-f 18 42 40 11.
Vararepresentantene skal bare møLe etter særskil-t j-nnkalling.
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Vedtak
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Innhold

TILI"ATELSE TIL ETABLERTNG AV FLYTEBRYGGE I TUF.fORD

SøIG{AD OM TILLATELSE ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN ETABLERING
AV PI'NKTFESTE FOR NETTSTASJON \¡ED HESTEVÀT{NET.

13/I!
REGULERINGSPLÀN

12 / 486
ITÄI'{NEDÀIEN

HYTTEEELT REVISJON

PLANBESTEMMELSER.

13/12

L3/38

REGTTLERINGSPLÀÌ.¡ FOR PURE NORDIC

Måsøy kommune

-

RORBUAbTLEGG

, 9690 Havøysund, 9. september

(lt
eOrdfører

2073.

AV

9lt3
TILLATELSE TIL ETABLERING AV FLYTEBRYGGE I TUFJORD
Innstilling:
Planutvalget viser til kommuneplanens arealdel og godkjenner etablering av flytebrygge utenfor eiendommen
gnr. 2, bnr. 84 i Tufiord i Måsøy kommune.
Det delegeres til teknisk sjef å utferdige tillatelse til tiltak i hht. denne tillatelse, kommune-planens arealdel og
gieldende lover og forskrifter.

Behandling:
Vedtak:
Innstillingen vedtas
Ens.t vedtatt

t0lt3
SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN
ETABLERING AV PUNKTFESTE FOR NETTSTASJON VED HESTEVANNET
Innstilling:
Planutvalget godkjenner med hjemmel i pbl. $$20-l o926-l det omsøkte punktfeste til nettstasjon fra
Finnmarkseiendommen, Gnr.9 Bn¡.1 ved "Hestevannet". Det innvilges med hjemmel i pbl. $19 varig
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å kunne føre opp omsøkte nettstasjon med tilhørende infrastruktur
innefor LNF-sone C område. Tillatelsen gis på føleende vilkår:
Skulle det under arbeid i marka komme frem gienstander, andre spor eller strukturer som viser eldre aktivitet i
området, må arbeidene stanses umiddelbart og melding om dette sendes kulturminnemyndighetene.

Tiltaket må planlegges, gjennomføres og driftes på en slik måte at Hestevannet (drikkevannskilden) ikke blir
eller kan bli påfizrt økt forurensing.

Aktuell nettstasjon kan ikke oppføres nærrnere enn l7 meter fra midtlinje av FV889

Behandling:
Vedtak:
Innstillingen vedtas
Enst. vedtatt
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11/13

REGULERINGSPLAN HAMNEDALEN HYTTEFELT
REVISJON AV PLANBESTEMMELSER.
Innstilling:
Planutvalget vedtar med hjemmel i Plan og bygningsloven $12-14 følgende mindre endring av
reguleringsbestemmelser for Hamnedalen hyttefelt, stadfestet I 5 .2.2006 ;
Følgende vedtas som nytt pkt 4.1.C;

Før iverlrsettingen av tiltak i henhold til angjeldende reguleringsplan som vil berøre den automatisk
fredete steinalderboplassen- id 8546, skal detforetas en mindre arkeologisk granskning w den
berørte delen ov boplassen.
Der veien går over steinalderboplassen - id 8546, settes det krw om bruk øv geotekstil som skillelag
mellom opprinnelig markoverflate og tilførte masser.
Det må ikke benyttes tunge maskiner iforbindelse med grusingsarbeidet innenfor id 8546, og ingen
mqskiner må bevege seg utenfor stien innenfor id 8546.
Det skql tas kontakt med Finnmqrkfilkeskommune i god tidfør tiltaket skal gjennomføres slik at
omfan g e t av d e n ar ke o I o gis ke gr ans kningen kan fas ts et t es.
Tiltalrshqver bekoster undersøkelsene

jfr.

lailml $10.

Behandling:
Vedtak:
Innstillingen vedtas
Enst. vedtatt

12/13

REGULERINGSPLAN FOR PURE NORDIC - RORBUANLEGG.

Innstilling:

Planutvalget vedtar med hjemmel i pbl. g$12-10 ogl2.ll det fremlagte private forslag til "Detaljregulering for
Pure Nordic - Måsøy kommune" med tilhørende planbestemmelser, retningslinjer og planbeskrivelse, datert
4.7.2013.
Planen kunngiøres og legges ut

til offentlig ettersyn i 6 uker.

Behandling:
Planutvalget fremmet følgende forslag til innstilling:
Planutvalget ser positivt på at det tas initiativ og planlegges ny næringsvirksomhet og utvalget er innstilt på å
legge til rettefor nye næringsetableringer. Havøysund havn er ei typisk fiskerihavn og det er pr dags dato
begrenset med arealer til fiskerirelatert virksomhet i Havøysund.
Planutvalget mener at det omsøkte arealet må ses på i e større sammenheng, og awenter til kommunedelplan
Havøysund er behandlet.

J

Voterins:
Innstillingen ble satt opp mot forslag fremmet av Planutvalget.
Forslag fremmet av Planutvalget - Enst. vedtatt

Vedtak:
Planutvalget ser positivt på at det tas initiativ og planlegges ny næringsvirksomhet og utvalget er innstilt på å
legge til rettefor nye næringsetableringer. Havøysund havn er ei typisk fiskerihavn og det er pr dags dato
begrenset med arealer til fiskerirelatert virksomhet i Havøysund.
Planutvalget mener at det omsøkte arealet må ses på i e støne sammenheng, og awenter til kommunedelplan
Havøysund er behandlet.
Enst. vedtatt
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Det ble den 18. september 2013 avholdt møte i Planutvalget

Møte ble hevet kI. .....
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F'ølgende var tilstede:

Õ ((¡

