Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Plan- og driftsstyre
møterom 3, Storfjord Rådhus
06.09.2013
09:00 – 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Øistein Nilsen
Leder
Solveig Sommerseth
Nestleder
Maar Stangeland
Medlem
Birger Sommerseth
Medlem

Representerer
STAP
STAP
STSP
STH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Øystein Steinlund
MEDL

Representerer
STFJF

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
Steinar Engstad kommer og informerer ang sak 36/13

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hilde Kibsgaard
Konst. Driftsjef
Bente Høiseth
Konsulent
Charlotte
Sekretær
Heimland
Ellen-Beate
Rådmann
Jensen Lundberg

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Øistein Nilsen

Maar Stangeland

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 34/13

Referatsak Plan og driftstyret 06. september 2013

2013/461

PS 35/13

Prosjekt: Ett sykehjem i Storfjord kommune endrede forutsetninger

2013/360

PS 36/13

Anbud Skibotn sentrumsplan - prioritering av
delprosjekter.

2013/2988

PS 37/13

1. gangs behandling av forskrift om vann- og
avløpsgebyrer i Storfjord kommune

2009/6009

PS 38/13

Søknad om fradeling av fritidstomt fra
matrikkelenhet 1939/45/15 og 45/56

2012/2847

PS 34/13 Referatsak Plan og driftstyret 06. september 2013
Delegasjonsaker i perm for gjennomgang.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 06.09.2013

Behandling:
Delegasjonsaker i perm for gjennomgang.
Vedtak:
Plan og driftstyret har tatt til etterettning.

PS 35/13 Prosjekt: Ett sykehjem i Storfjord kommune - endrede
forutsetninger
Rådmannens innstilling
Saken utsettes inntil nye beregninger for oppskyllingshøyder og rapport fra NVE foreligger.
Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 06.09.2013

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes inntil nye beregninger for oppskyllingshøyder og rapport fra NVE foreligger.

PS 36/13 Anbud Skibotn sentrumsplan - prioritering av delprosjekter.
Rådmannens innstilling
Storfjord plan- og driftstyre vedtar administrasjonens forslag til prioritering, men ønsker helst at
prosjektene gjennomføres som prosjektert med asfaltering og veglys. Plan- og driftstyret kan
komme til å søke kommunestyret om ekstrabevilgning når anbudet har vært ute og kostnadene
er kjent. Asfaltering og veglys må derfor kunne tas med i anbudet enten som opsjon, eller på
annet godtagbart vis slik at man får full oversikt over totalkostnadene.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord plan- og driftstyre vedtar administrasjonens forslag til prioritering, men ønsker helst at
prosjektene gjennomføres som prosjektert med asfaltering og veglys. Plan- og driftstyret kan
komme til å søke kommunestyret om ekstrabevilgning når anbudet har vært ute og kostnadene
er kjent. Asfaltering og veglys må derfor kunne tas med i anbudet enten som opsjon, eller på
annet godtagbart vis slik at man får full oversikt over totalkostnadene.

PS 37/13 1. gangs behandling av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i
Storfjord kommune
Rådmannens innstilling
Storfjord Plan- og driftsstyret sender forslag til ”Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyr
i Storfjord kommune” på høring.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord Plan- og driftsstyret sender forslag til ”Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyr
i Storfjord kommune” på høring.

PS 38/13 Søknad om fradeling av fritidstomt fra matrikkelenhet 1939/45/15
og 45/56
Rådmannens innstilling
Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:
1.
Det fradeles et areal på tilsammen ca. 700m2 fra matrikkelenhet 1939/45/15 og 45/56.
2.
Arealet skal benyttes til fritidseiendom.
3.
Faktura for oppmåling og tinglysing etter kommunalt regulativ, sendes rekvirent
Solveig Kuivalainen, 9143 Skibotn.
Fakturagrunnlag 2012: Oppmålingsgebyr kr. 10107
(16203 620 303)
Tinglysingsgebyr
kr. 1548
(16280 620 303)
4.
Faktura må være betalt i sin helhet før arealet måles opp og tinglyses.
5.
Vedtaket er ikke gyldig før bekreftelse fra hjemmelshaver av matrikkelenhet 1939/45/56
om fradeling, foreligger Storfjord kommune.
6.
Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
7.
Tomtekjøper må selv sørge for å få tinglyst veirett til matrikkelenheten.
8.
Dispensasjonen gjelder kun for denne fradelingen.
9.
Skjøte mellom kjøper og selger skal tinglyses straks selger mottar melding om at den
nye matrikkelenheten er tinglyst.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:
1.
Det fradeles et areal på tilsammen ca. 700m2 fra matrikkelenhet 1939/45/15 og 45/56.
2.
Arealet skal benyttes til fritidseiendom.
3.
Faktura for oppmåling og tinglysing etter kommunalt regulativ, sendes rekvirent
Solveig Kuivalainen, 9143 Skibotn.
Fakturagrunnlag 2012: Oppmålingsgebyr kr. 10107
(16203 620 303)
Tinglysingsgebyr
kr. 1548
(16280 620 303)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Faktura må være betalt i sin helhet før arealet måles opp og tinglyses.
Vedtaket er ikke gyldig før bekreftelse fra hjemmelshaver av matrikkelenhet 1939/45/56
om fradeling, foreligger Storfjord kommune.
Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
Tomtekjøper må selv sørge for å få tinglyst veirett til matrikkelenheten.
Dispensasjonen gjelder kun for denne fradelingen.
Skjøte mellom kjøper og selger skal tinglyses straks selger mottar melding om at den
nye matrikkelenheten er tinglyst.

