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HOVEDUTSKRIFT

Utvalg : Teknísk komite
Møtedato: 01.10.2013
Møte bl-e berammet med saksliste og sakspapirer pr e-post den

24.09.2013. Det ble sendt til teknisk komites medl-emmer
vara medlemer, samt til barnas representant og
vararepresentant .

og

Fremmøtt var:

Komite leder Bjørn Harald Ol-sen (H/SP)

Repr. Siss Heidi Hansen(H/SP)
Repr. Äg. Fl-aten (H/SP)

Vara.repr.

Rune Mathisen(AP)

Møte bl-e satt k]. 13.10

Repr. Arnstein Larsen hadde meldt forfalÌ og vara.repr. var
innkalt. Repr. Siv Berg hadde meldt f orf all- men i-ngen

vara.repr. kunne møte.

Repr. Äg. Fl-aten var innhabil- i sak 8/L3 og fratrådte møte
under behandling av saken. Vara.repr var ikke innkalt.
Videre deltok teknisk sjef Geir H. Leite og rådmann Paul
Evers. Som sekretær fungerte kontorfaglært Isabel-l-e M Pedersen
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MASøYKOMIvrUNE

li/ø.TF'INNKATLING

Utvalg : Teknisk komite
Møtested: Møterommet Teknisk sektor
Tid: K]
Møtedato: 01.10.2013

L2 .00

Representantene innkalfes herved. Eventuel-l-e forfall bes meldt
snarest, og senest innen fredag 21.09.1-3 til tlf 78 42 40 03.
Vararepresentantene skal- bare møte etter særskift innkalling.

SAKLISTE
Vedtak

Saksnummer

Journr.

Innhold

13/

6

SøKNAD OPPRETTING

Av

tz/zzt
I'ÍATRIKKELENHET ERA GNR.4 BNR19

13/ 434
t3/j
SøKNAD OM DELINGSTILI,ATELSE FOR GNR

r3/s

L3/37e

r3/e

:-3/57]

EVATT'ERING BMYTING INGøY

RENOVAS.'ON FOR ERITIDSBOLIGER
13

/

ro

BI'DSJETT 2OL4

Havøysund 23.09.20i-3

Bjørn Harald Olsen/Sign
komite leder

131808

-

TEKNISK SEKTOR

4 BNR 27

6lt3
SØKNAD OPPRETTING AV MATRIKKELENHET FRA GNR.4 BNRT9
Innstilling:
Teknisk komite godkjenner med hjemmel i pbl. gg 20-1,26-l og arealdelen i kommuneplanen den omsøkte
fradeling av parsell på ca. 300 m'fra eiendommen Gnr.4 Bnr.19 i Snefiord.

Behandling:
Vedtak:
Innstillingen vedtas
Enst. vedtatt

7lt3
SØKNAD OM DELINGSTILLATELSE FOR GNR 4 BNR 27
Innstilling:
Teknisk komite godkjenner med hjemmel i pbl. $$20-l o926-l den omsøkte deling av eiendommen Gnr.4
Bnr.2'7 "Solheim" til fritidsformåÌ, uten nærrnere spesifikasjon av grenseforløp ogareal. Begrunnelse; Det
henvises til jordkiftelovens g2 bokstav g) da fradelingen i marka er planlagt gjennomført i forbindelse med
behandling av sak i jordskifteretten.
Det påhviler derved partene ogjordskifteretten en selvstendig plikt til å påse og avtale, at delingen planlegges og
gjennomføres på en slik måte, at arealene så langt som mulig blir egnet til utbygging iht. gieldende planer og
reglelverk.
Det presiseres at delingsvedtaket alene, ikke gir noen automatisk rett til å kunne føre opp bebyggelse på
eiendommen(e). Eventuelt vedtak av fremtidige søknader om byggetillatelse, avgjøres etter behandling iht.
gjeldende regelverk. Heri skal kulturminnemyndighetene ved saker som gjelder nybygging, varsles særskilt.

Behandling:
Vedtak:
Innstilling vedtas
Enst. vedtatt

Repr. Åge Flate(H/SP) var innhabil i sak 8/ t 3 -

jfr. Fvl. $6, I . ledd og frotrådte

møte

8lt3
EVALUERING BRØYTING INGØY

Innstilling:
Teknisk komite ber teknisk sjef innhente tilbud på snebrøyting og sneryddingpãlngøy med gjennomføring fra
januar 2014.
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Behandling:
Vedtak:
Innstilling vedtas
Enst. vedtatt

9lt3
RENOVASJON FOR FRITIDSBOLIGER

Innstilling:
Kommunestyret vedtar å endre $ 4
desember 2003

til

i "Forskrift om

innsamling av husholdnings

følgende:

-

og forbruksavfall mv. av 12.

Kommunen skal samle inn øuføll og tømme slamøvskìllere, pr¡véter mv
områder som omÍsltes øv disseforskriftene.

ì

de

bolìgeiendommer og næringseìendommer/næríngsvirksomheter som ligger i kommunens
renovasjonsområde p,ålegges å ha tilfredsslillende og godkjent renovasjonsløsning. Boliger omfattes
automøtìsk av kommunens renovasjons-ordnìng. Nærìngseiendommer med nærings- og
produksjonsvirksomhet kan knylte seg på kommunens renovøsjonsordnìng. For de som velger å
knylle seg lìl kommunens ordnìng, skal hver vírksomhet innenfor eiendommen belasles med
minimum etl sbonnemenl

Alle

Ingen øndre køn uten tilløteße

fra kommunen dríve innsamling, transport eller
behandling øv husholdningsaufull og slam-

Alle eíendommer ì kommunen med hel,årsboliger eller nærings- og produksjons-vi¡ksomhel ì drifl,
omføltes av denne forskrift og renovasjonsordning. I tillegg omfatles alle fritidseiendommer på
M,åsøy og på Ingøy, suml alle med adkomst tíl kjørbar veì på Rolvsøy og alle med udkomsl fil FV
889, av ordníngen

bestemte eíendommer eller ì bestemte områder ksn kommunen opprette
særsk¡lte renovøsjonsordninger. Når slike ordninger er opprettet, plíkter alle å
delta.

For

Kommunen køn etter begrunnet søknød, eller på eget ínít¡øtìv, unnta enkelte
eiendo mme r fra re novasj o ns o r dn ing e n.
Endringen iverksettes fua

l.

januar 2014

Behandling:
Vedtak:
Innstilling vedtas
Enst. vedtatt

J

t0/13

BUDSJETT 2OI4- TEKNISK SEKTOR

Innstilling:
Teknisk komite tar teknisk sjefs utredning og innspill til orientering

Behandling:
Vedtak:
Teknisk komite tar teknisk sjefs utredning og innspill

til orientering.

Enst. vedtatt
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Det ble den 1. oktober 2013 avholdt møte i Teknisk komite.

Møte ble hevet kI.
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var tilstede:

)luts¿¡>

