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Utvalg

Planutvalget

:

Møtedato: 02 . 12 .201,3
I4øLe

ble

berammet med

saksliste og sakspapirer pr e-post den
planutvalgets medl-emmer og vara

25.I1. 13. Det ble sendt til

medlemmer.

Fremmøtt var:

Ordfører Anne-Karin O11i (H/SP)
Repr. Gudl-eif Kristiansen (H/SP)
Repr. Thorb¡ ørn Mathj-sen (H/SP)
Vara. Repr. Stig Meyer(AP)

Repr. Marte Stabell hadde meldt forfafl og vara.repr var
innkalt. Repr. Arvid Mathisen hadde mel-dt forfal-l- men ingen
vara kunne møle.
Repr. Thorbjørn Mathisen(H/SP) ble erklært innhabil- i sak
I1 /L3 og fratrådte møte under behandling av saken. Ingen vara

repr. var innkalt.

Videre del-tok rådmann Paul- Evers og teknisk sjef Geir H Lej-te.
Som sekretær fungerte kontorfaglært Isabel-l-e M Pedersen
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Utval-g : PlanutvaJ-get
Møtested: Rådhuset Ordførers kontor
Møtedato: 02 .72 .20L3
Tid: KI. 09.

00

Representantene innkal-les herved. Eventuel-l-e forfal-l bes mel-dt
snarest tit tlf 18 42 40 11. Vararepresentantene skal- bare
møLe etter særskilt innkal-1ing.

SAKLISTE
Vedtak

Saksnummer
Innhofd

r3/r5

Journr.
ro/5io

SøKNAD oM TTLT.ATELSE

2/84

TrL TrLTÀr( - FLyrEBRyees

M/r,A¡{DEEsrE eNR

rr/iij

13/16

DISPENSAS.'ON ER.]A KOMMUNEPI,ANENS BESTEMMELSE OM ÀVSTÀ}ID

OG VASSDRÀG

r3/r7

L3/ e2o

TOMT FOR TI,RISTFISKEÀT\TLEGG

Måsøy kommune

, 9690 Havøysund, 25. november

Anne-Karin Olli/Siqn.
Ordfører

20L3

TT SJø

1s/13

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - FLYTEBRYGGE M/LANDFESTE GNR 2/84

Innstilling:

Planutvalget viser til sitt vedtak i sak 9/13 av 18. september 2013, teknisk sjeß tillatelse til tiltak av 24.
september 2013, sak 5ll13 og Advokat Hegg & co klager av 8. oktober 2013 og 12. november 2013.
Planutvalget opprettholder sitt vedtak i sak 9/13 av 18. september2013 og teknisk sjefvedtak i sak5lll3 av 24.
september 2013 og klager fra Hegg & Co av 8. oktober og 12. november 2013 tas ikke til følge.
Begrunnelse:
Måsøy kommune skal være serviceinnstilt ovenfor innbyggerne og næringslivet, og skal være med og legge
forholdene til rette for utvikling av bosamfunn og næringslivet så langt det er mulig innenfor vedtatte planer,
statlige retningslinjer, lover og forskrifter.

Anlegget på gff. 2bnr.84 er ikke til vesentlige ulemper for naboene og ville ha blitt godkjent om søknad om
tillatelse til tiltaket hadde kommet før byggestart.

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedas
Enst. vedtatt

t6lt3
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS BESTEMMELSE OM AVSTAND TI SJØ OG
VASSDRAG

Innstilling:
Planutvalget viser til sine vedtak av 6. mars og 31. mai 2012 og opprettholder vedtakene om å gi dispensasjon
fra kommuneplanens bestemmelser om 50 m byggegrense fra sjø og gir tillatelse til oppføring av fritidsbolig på
eksistende grurìrìmur på eiendommen gnr. 9,bnr.29.
Dispensasjonen gis fordi Planutvalget ikke finner det synliggiort at denne utbyggingen vil føre til vesentlige
begrensninger for bruken av området, verken for friluftsliv og allmenns-retten, eller for reindriften. Oppføring av
fritidsbolig her vil gi mindre ringvirkniger enn om en etablere bygget utenfor 50 meters grensen i uberørt natur.

Behandling

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt
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Repr. Thorbjørn Mathisen ble erklært innhabil i sak 17/I3 17

jfr.

FvL S 6, 2. ledd ogfranådte møte

l13

TOMT FOR TURISTFISKEANLEGG
Innstilling:
Planutvalget er svært positiv
legge

til

planer om etablering av nye turisthskeanlegg

i kommunen og vil

være med å

til rette for slik etablering.

Den aktuelle søknad gjelder et område hvor det nå reguleres for etablering av settefiskanlegg og endring av
denne planen i denne fasen vil kunne føre til forsinkelser i denne etableringen.
Planutvalget kan ikke ta stilling til plassering av turistfiskeanlegget før det blir utabeidet en egen reguleringsplan
for den aktuelle tomten, samt en konsekvensutredning med spesiell vekt på forholdet mellom turistfiskeanlegget
og settefiskanlegget..

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedas
Enst. vedtatt
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tVlASøY KOMMUNE

Det ble den 2. desemb er 2013 avholdt møte i Planutvalget

Følgende var tilstede:

