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Utvalg

:

Pl-anutvalget

Møtedato: ra .02 .2011

Til stede:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP
SP

AP

Navn

Forfall

Gudleif Kristiansen
Tor-Bjarne Stabell

FO

Reidun Mortensen
Georg Mathisen
Reneè Andersen
Bjørn Harald Olsen
Bernth Sjursen

l{øtt for

FO

Tor-Bjarne Stabell
Reneè Andersen

Møte ble berammet med møteinnkalling, saksliste og sakspapirer

den B. februar 20L1. Dette er sendt til planutvalgets faste og
vararepresentanter pr e-post. Møte bIe samtidig kunngjort på
kommunens hjemmeside.

Møte bl-e satt kl 10.00

Fra administrasjonen: Rådmann Lil-I Torbj ørg Leirbakken.
Sekretær i møte var Isabell-e M Pedersen.
Møteinnkalling - Godkjent

Saksl-iste

Godkj

ent

Møte ble hevet k]. 10.15

V

vrASøYKOH,IMuNE

I4øTEINNKALLING

Utvalg : Planutvalget
Møtested: Rådhuset - Ordførerens kontor
Tid: 10:00
Møtedato: þ.02.201-1
Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall bes meÌdt
snarestt og senest innen mandag L3.02.I1 tlf 41 60 18 45.
Vararepresentantene skal- bare møLe etter særskilt innkalling.

SAKLISTE
Vedtak

Saksnummer

Journr.

Innhold

1.6/962
L] /r
SøKNAD OM TILT,ATELSE TIL TILTAI(
CA}4PINGPI,ASS TIAILVIKHøYDEN

76/963
L] /2
SøKNAD OM TILI,ATELSE TIL TILTAI(
CA}{PINGPI,ASS KLOKKERJORDET .

/3
SøKNAD
1,1

TOMT

BREDBå}TDSKOMMT'NIKAS

RjAMMETILI,ATELSE

76/L003

AI.ITENNEI4AST
TIL
TON I KOBBEFiIORD.

Måsøy kommune, 9690 Havøysund,

lei
o

RJAI4METILI,ATELSE

.

ØreT

1. februar

201-1

FOR

1/17

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE CAMPINGPLASS

HALLVIKHØYDEN.
Innstilling:
Planutvalget avslår med hjemmel i pbl. $21-4 søknad om rammetillatelse for etablering av campingplass på
Hallvikhøyden.

Det er ikke søkt om begrunnet dispensasjonssøknad og søknaden om rammetillatelse vurderes dermed å ikke være
fullstendig. Planutvalget er for øvrig positiv til planer om campingplass i Havøysund. Planutvalget viser til
innkommet uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark folkeskommune der det fremkommer grundige og
saklige tilbakemelding om at tiltaket vurders å være for stort og omfattende til at den kan avgjøres giennom en
enkel rammetillatelse med dispensasjonsbehandling. For å realitetsbehandle etablering av campingplass i
Havøysund krever kommunen at dette frammes som en reguleringssak for aktuelt etableringsområde.

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas.

Enst. vedtatt

2/17

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE CAMPINGPLASS
KLOKKERJORDET.

Innstilling:
Planutvalget avslår med hjemmel i pbl. $21-4 søknad om rammetillatelse for etablering av campingplass på

Klokkerjordet.

Det er ikke søkt om begrunnet dispensasjonssøknad og søknaden om rammetillatelse vurderes dermed å ikke være
fullstendig. Planutvalget er for øvrig positiv til planer om campingplass i Havøysund. Planutvalget viser til
innkommet uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark Slkeskommune der det fremkommer grundige og
saklige tilbakemelding om at tiltaket vurders å være for stort og omfattende til at den kan avgjøres gjennom en
enkel rammetillatelse med dispensasjonsbehandling. For å realitetsbehandle etablering av campingplass i
Havøysund krever kommunen at dette frammes som en reguleringssak for aktuelt etableringsområde.

Behandling:

Vedtak:

2

Innstillingen vedtas
Enst. vedtatt

3117

SØKNAD TOMT TIL ANTENNEMAST FOR BREDBÅNDSKOMMUNIKASJON I KOBBEFJORD.

Innstilling:
Planutvalget godkjenner med hjemmel i pbl. $$20-l o926-l det omsøkte punktfeste til antennemast for
bredbåndskommunikasjon fra Finnmarkseiendommen, Gnr.l6 Bnr.l i Kobbefiord. Det innvilges med hjemmel i
pbl. $19.2 varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å kunne føre opp omsøkte antennemast med
tilhørende infrastruktur innefor LNF-sone C område. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
Skulle det under arbeid i marka komme frem gjenstander, andre spor eller strukturer som viser eldre aktivitet i
området, må arbeidene stanses umiddelbart og melding om dette sendes kulturminnemyndighetene.
Selve byggesaken som også må inneholde anlegg for strømforsyning
administrasjonen.

til

antennemasta behandles av

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

J

U

MASøYKOMMUNE

Det ble den 14. februar 2017 avholdt møte i Planutvalget

Følgende var tilstede:
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