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Utvalg

:

Pl-anutvalget

Møtedato: 27 .08 .20I4

Møte ble berammet med saksliste og sakspapirer pr e-post den

22.08.14. Det ble sendt til

planutvalgets medlemmer og

varamedlemer

Ti1 stede:
Funksjon

Parti

Navn

Forfall

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
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Varamedlem
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Anne Karin Olli
Gudleif Kdstiansen
Thorbjørn Mathisen
Arvid Mathisen
Marte Stabell
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Stig Meyer

Arvid Mathisen

Hanne Mathisen

Marte Stabell
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NIøEE

for

Fra administrasjonen: Rådmann Inga SØrensen og konst. Teknisk
sjef Stein Kristiansen. Som sekretær fungerte l-eder
servicet.orqet Tsabell-e M Pedersen.
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Utvalg

I4øTEINNKALLING

Planutvalget
Møtested: Rådhuset - Ordførerens kontor
:

Møtedato: 27 .08.2014

Tid: 10:00

Representantene innkalles herved. Eventuell-e forfal-l bes mel-dt
snarest, og senest innen tirsdag 21 .08.14 til 184 24 011.
Vararepresentantene skal bare mØLe etter særskilt. innkalling.
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Innhold
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14/30
REGULERINGSPLAI{ FOR EITERFiTORDBOTN øST

3
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BETIAT{DLING.
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MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPT,AI{ FOR SLIPPOI{R.åDET

I

HAVøYSUND.

L4/7
L4/B6I
gå,Toppsg¡T HAJ,LvIKA SøKNAD oM DISPENsAsJoN
REGULERINGSPLAI{

Måsøy kommune

, 9690 HavØysund, 22. august

ar n Ol-l-i
Ordfører

ö ((,

2014.
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slt4
REGULERINGSPLAN FOREITERFJORDBOTN ØST - 3 GANGS BEHANDLING.

Innstilling:
Det faste utvalg for plansaker vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven $$ 12-10 og l2-Ll det fremlagte
reviderte private forslaget "Detaljregulering fol Eiterfiordbotn Øst" i Måsøy kommune. Planen er datert
25.3.2014 med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse.
Planen fremlegges Måsøy kommunestyre for stadfesting/vedtak.

Behandling:
Repr. Thorbjørn Mathisen(H) fremmet følgende forslag til innstilling:
Tilleggsforslag:
Før kommunestyrets behandling av plan må eksisterende veitrase

i sin helhet innreguleres som offentlig

kjørevei.

Vedtak:
Det faste utvalg for plansaker vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven $$ 12-10 og l2-11 det fremlagte
reviderte private forslaget "Detaljregulering for Eiter{ordbotn Øst" i}l4âsøy kommune. Planen er datert
25.3.2014 med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse.
Planen fremlegges Måsøy kommunestyre for stadfesting/vedtak.
Før kommunestyrets behandling av plan må eksisterende veitrase

i sin helhet innreguleres som offentlig

kjørevei.
Enst. vedtatt

6lt4
MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SLIPPOMRÅDET I HAVØYSUND.
Innstilling:
Planutvalget vedtar med hjemmel i Plan- og bygningsloven $$ 12-10 og 12-14 det fremlagte forslag til Mindre
vesentlig endring av reguleringsplan for Slippområdet i Havøysund, datert 7.10.201I med revisjonsdato
2.5.2014.
Endringen omfatter at planområdet utvides med ca. 400 m'? mot nord. Utvidelsen berører Reguleringsplan for
Havøysund sentrum og kommunedelplan for Havøysund.

Vilkår;
Forhold vedr. eksisterende elkabler i området og geotekniske forhold/avklaringer forutsettes dokumentert og
avklart som en del av søknad om tillatelse til utfulling. Det skal legges til rette for gode adkomstforhold og
bruk for rettmessige brukere av havnevesenets flytekai i området.

Behandling:

Vedtak:
Planutvalget vedtar med hjemmel i Plan- og bygningsloven $$ 12-10 og 12-14 det fremlagte forslag til Mindre
vesentlig endring av reguleringsplan for Slippområdet i Havøysund, datert 7.10.2011 med revisjonsdato
2.5.2014.
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Endringen omfatter at planområdet utvides med ca. 400 mz mot nord. Utvidelsen berører Reguleringsplan for
Havøysund sentrum og kommunedelplan for Havøysund.

Vilkår;
Forhold vedr. eksisterende elkabler i området og geotekniske forhold/avklaringer forutsettes dokumentelt og
avklart som en del av søknad om tillatelse til utfulling. Det skal legges til rette for f¡i adkomst med kjøretøy og
bruk for rettmessige brukere av havnevesenets flytekai i området.
Enst. vedtatt

7lr4
BÅTOPPSETT HALLVIKA - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Innstilling:
Planutvalget innvilger med hjemmel i pbl. g 19-2 varig dispensasjon fra reguleringsplan.for Hallvika
industriområde og kommunedelplan for Havøysund for å kunne bygge båtoppsett med tilhørende adkomstvei
som omsøkt.

Tillatelsen gis på følgende vilkår;
Skulle det under arbeid i marka, over eller under vann, komme fi'em gjenstander, andre spor eller strukturer
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidene stanses umiddelbart og melding om dette sendes

kultuminn

emyndi gh etene.

Forhold vedrørende eksisterende elkabler i området og ev. annen viktig infrastruktur forutseftes dokumentert
og avklart som en del av fremtidig søknad om tiltak.

Behandling:

Vedtak:
Planutvalget innvilger med hjemmel i pbl. $19-2 varig dispensasjon fra reguleringsplan for Hallvika
industriområde og kommunedelplan for Havøysund for å kunne bygge båtoppsett med tilhørende adkomstvei
som omsøkt.

Tillatelsen gis på følgende vilkår;
Skulle det under arbeid i marka, over eller under vann, komme frem gjenstander, andre spor eller strukturer
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidene stanses umiddelbart og melding om dette sendes
kulturminnemyn di ghetene.
Forhold vedrørende eksisterende elkabler i området og ev. annen viktig infrastruktur forutsettes dokumentert
og avklart som en del av fremtidig søknad om tiltak.
Enst. vedtatt
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Det ble den

27 .

august 2014 avholdt møte i Planutvalget

Møte ble hevet kI. ....l.Q æ
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Følgende var tilstede:
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