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Utvalg : Teknisk komite
Møtedato: 11.1I.20l-4
MøLe bl-e beramet med

saksliste og sakspapirer pr e-post
teknisk komi-tes medlemmer

05.1L.20L4. Det ble sendt til

varamedlenìmer.

den
og

Til stede:
Funksjon

Parti

Navn

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

SP

H

Bjørn Harald Olsen
Siss Heidi Hansen

SP

Äge Flaten

AP
AP
AP

Arnstein Larsen
Ellen Gregersen
Rune Mathisen

Forfall

NIøEE

f,or

FO
Arnstein Larsen

Fra administrasjonen: Konst. Teknisk s¡ef St.ein Kristiansen.
Som sekretær fungerte l-eder servicetorget Isabel-l-e M Pedersen.
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I{øTEINNKALLING

Utvalg : Teknisk komite
Møtested: MØterom teknisk etat
Tid: 12:00
Møtedato: 11.1r.20L4
Representantene innkalles herved. Eventuel-l-e forfal-l- bes meldt
snarestt og senest innen mandag 10.17.201,4 til
ttf 18 42 40 02. Vararepresentantene skal- bare mØLe etter
særskilt innkalling.

SAT(LISTE

Vedtak

Saksnummer

Journr.

Innhold

r4/5

1-4/7006
AV
DELING
GRUNNEIENDOM
SøKNAD OM
2000-20L3-0001 soRTEvrK

L4/ 6
PRISLTSTE

.

L4/7711
BISTAI{TD FRJA TEKNISK ETAT

1,4/1

14/7762

GEBYRREGULATIV 2015

74/8
BUDSJETT 2OL5

Havøysund 05.1i-.201-4

komite l-eder

-

74/7]-79
TEKNISK SEKTOR

JORDSKIFTESAI(

-

2015

slt4
SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDSKIFTESAK 2000-2013.0001 SORTEVIK

Innstilling:
Teknisk komite godkjenner på vilkår og med hjemmel i pbl. $$20-l o926-l den omsøkte deling av
eiendommen Gnr. I I Bnr. I 5 "Sortevik". Det fradelses til tomt på ca. 1400 m'z for fritidsformål til eksisterende

fritidsbolig.
Det henvises til jordkiftelovens g2 bokstav g) da fradelingen i marka er planlagt gjennomført i forbindelse med
behandling av sak i jordskifteretten.

Vilkår;
Tiltakshaver må varsle naboer særskilt iht. pbl. bestemmelser, da det ut i fra mottatt dokumentasjon er usikkert
om alle naboer faktisk er kjent med <søknad om delingstillatelse>. Kommer det inn vesentlige merknader, må
saken behandles på nytt i kommunen.
Det påhviler 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 planlagte formåI. I dette tilfellet
dreier det seg om lokale tilpasninger for å inkludere eksisterende bygg i arealene.
Det presiseres videre at delingsvedtaket alene, ikke gir noen automatisk rett til å kunne føre opp ev. ny
bebyggelse på eiendommen(e). Eventuelt vedtak av fremtidige søknader om byggetillatelse, avgjøres etter
behandling iht. gieldende regelverk. Heri skal kulturminnemyndighetene ved saker som gielder nye tiltak,
varsles særskilt.

Skulle det under arbeidet i marka komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses
omgående og melding sendes kulturminnemyndighetene.
Eventuelle gjerder og bygninger holdes vedlike eller fiernes helt slik at de ikke er
dyr.

til

skade for mennesker og

Det tillates beite på den del av eiendom som ikke er inngjerdet

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas
Enst. vedtatt

6lt4
PRISLISTE - BISTAND FRA TEKNISK ETAT - 2015

Innstilling:
Teknisk komite vedtar den fremlagte prisliste for <Bistand fra Teknisk etat 2015>
Prislista gjøres gjeldende for driftsåret 2015.

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas
Enst. vedtatt
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7lt4
GEBYRREGULATIV 2015
Innstilling:
Teknisk komite vedtar det fremlagte forslag
som er lagt inn i forslaget.

til <Gebynegulativ

2015> med de satser på kommunale gebyrer

Gebyrregulativet gielder for 2015

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas
Enst. vedtatt

8lt4
BUDSJETT 2015 - TEKNISK SEKTOR

Innstilling:
Teknisk komite viser til det fremlagte forslag til budsjett og godkjenner dette som "Budsjett Teknisk sektor
2015".

Behandling
Teknisk komite fremmet følgende forslag til innstilling:
Teknisk komite viser til det fremlagte forslag til budsjett og godkjenner dette som budsjett Teknisk sektor
2015, med de kutt forslag som ble framlagt pâmøtet.

Vedtak:
Teknisk komite viser til det fremlagte forslag til budsjett og godkjenner dette som budsjett Teknisk sektor
2015, med de kutt forslag som ble framlagt pâmøtet.
Enst. vedtatt
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