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Navn
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Konst. plan- og driftssjef
Bente Høiseth
Førstesekretær
Ellen-Beate
Rådmann
Jensen Lundberg
Ekstrasak:
Utvikling i Storfjord kommune
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.
Maar Stangeland

Birger Sommerseth
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Søknad om varig dispensasjon fra
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Vedr. klage på rivingstillatelse gbnr 51/10
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Frigjøring av midler til ferdigstillelse av boligfelt
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PS 1/14 Referatsaker til Plan- og driftsstyre den 07.02.2014
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 07.02.2014

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 2/14 Godkjenning av øvingsplan 2014
1

Øvelsesplan 2014

Rådmannens innstilling
1. Øvingsplan 2014 for Storfjord brann- og redning godkjennes.
2. Plan- og driftsstyret delegerer rådmannen myndighet til å godkjenne fremtidige øvingsplaner
iht. forskrifter som regulerer brannvesen.
Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 07.02.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.

Øvingsplan 2014 for Storfjord brann- og redning godkjennes.
Plan- og driftsstyret delegerer rådmannen myndighet til å godkjenne fremtidige
øvingsplaner iht. forskrifter som regulerer brannvesen.

PS 3/14 Ny snøscooterløype Galggo-Stuora Rassajavri
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune har et godt nettverk av snøscooterløyper som i dag dekker store områder

av kommunen. Dagens løypenett har forbindelse til alle større bygder og tettsteder på
østsiden av fjorden.
2. Dagens løypenett opprettholdes med bakgrunn i Motorferdselloven, Naturmangfoldloven og
ut i fra erfaring med Fylkesmannens forvaltningspraksis i slike saker.
3. Innsigelsene etter høringen tas til etterretning da forslaget om endring kommer i konflikt
med reindrifta i området.
4. Med bakgrunn i punktene over søker ikke kommunen Fylkesmannen om å endre forskrift
om snøscooterløyper i Storfjord kommune med gjenåpning av løypa fra Galggo til Stuora
Rassajavri.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 07.02.2014
Behandling i Plan- og driftsstyre den 07.02.2014:
Forslag fra Plan- og driftsstyre:
1. Tillegg til punkt 1: Med turisme som satsingsområde er det ønskelig å utvide dagens
løypenett.
2. Punkt 2 strykes. Nytt punkt 2: Storfjord kommune ber om å få opprette alternativ løype
(B) fra Galggo via Galla og videre langs grensegjerdet mot Finland helt fram til Didno i
tillegg til dagens løypenett. Ber samtidig om at fylkesmann revurderer dagens
forvaltningspraksis.
3. Punkt 3 strykes. Nytt Punkt 3: Storfjord kommune har vurdert høringsinnspillene.
4. Endring av punkt 4: Med bakgrunn i punktene over søker kommunen Fylkesmannen om
å endre forskrift om snøscooterløyper i Storfjord kommune med gjenåpning av løypa fra
Galggo til Stuora Rassajavri.
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2, 3 og 4 ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak i Plan- og driftsstyre den 07.02.2014:
1. Storfjord kommune har et godt nettverk av snøscooterløyper som i dag dekker store områder
av kommunen. Dagens løypenett har forbindelse til alle større bygder og tettsteder på
østsiden av fjorden. Med turisme som satsingsområde er det ønskelig å utvide dagens
løypenett.
2. Storfjord kommune ber om å få opprette alternativ løype (B) fra Galggo via Galla og videre
langs grensegjerdet mot Finland helt fram til Didno i tillegg til dagens løypenett. Ber
samtidig om at fylkesmann revurderer dagens forvaltningspraksis.
3. Storfjord kommune har vurdert høringsinnspillene.
4. Med bakgrunn i punktene over søker kommunen Fylkesmannen om å endre forskrift om
snøscooterløyper i Storfjord kommune med gjenåpning av løypa fra Galggo til Stuora
Rassajavri.

PS 4/14 Forslag til planprogram til kommuneplanens arealdel 2014 - 2026 for
Storfjord kommune
Rådmannens innstilling
Plan- og driftsstyret i Storfjord vedtar at forslag til planprogram for rullering av
kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig høring i minst 6 uker. Høringsfristen settes til
31.03.2014.
Samtidig varsles planoppstart av kommuneplanens arealdel for Storfjord kommune.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan- og driftsstyret i Storfjord vedtar at forslag til planprogram for rullering av
kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig høring i minst 6 uker. Høringsfristen settes til
31.03.2014.
Samtidig varsles planoppstart av kommuneplanens arealdel for Storfjord kommune.

PS 5/14 Søknad om varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 20092017, område R7 masseuttak
Rådmannens innstilling
1. Søknaden innvilges med nedenstående punkter i medhold til plan- og bygningsloven
§§19-1 og 19-2.
2. Statskog skal utarbeide uttaks- og avslutningsplan for område R7 som skal godkjennes av
Storfjord kommune før tiltak igangsettes.
3. Avslutningsplanen skal omfatte område R6 og R7.
4. Godkjenning av uttaks- avslutningsplan, samt igangsettelsestillatelse, gis av driftsavdelingen
ved driftssjef.
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Behandling:
Forslag fra Plan- og driftsstyre:
1. Søknaden innvilges ikke.
2. Storfjord kommune krever at det utarbeides reguleringsplan da tiltaket er for omfattende.
3. Storfjord kommune er ikke kjent med at søknad om dispensasjon har vært ute på høring.

Forslaget fra Plan- og driftsstyre ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget fra Plan- og driftsstyre ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Søknaden innvilges ikke.
2. Storfjord kommune krever at det utarbeides reguleringsplan da tiltaket er for omfattende.
3. Storfjord kommune er ikke kjent med at søknad om dispensasjon har vært ute på høring.

PS 6/14 Vedr. klage på rivingstillatelse gbnr 51/10
Rådmannens innstilling
1. Delegasjonssak – Delegert vedtak nr 125/13. Datert 16.08.13 : Tillatelse til søknad om
riving av Augusthuset, gbnr 51/10 opprettholdes.
2. Vedtaket opprettholdes da de nye opplysningene fra Sametinget den 16.01.2014 i brev
sier at de trekker tilbake registrering av husene som ensidig automatisk fredet samiske
kulturminner.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Delegasjonssak – Delegert vedtak nr 125/13. Datert 16.08.13 : Tillatelse til søknad om
riving av Augusthuset, gbnr 51/10 opprettholdes.
2. Vedtaket opprettholdes da de nye opplysningene fra Sametinget den 16.01.2014 i brev
sier at de trekker tilbake registrering av husene som ensidig automatisk fredet samiske
kulturminner.

PS 7/14 Frigjøring av midler til ferdigstillelse av boligfelt
1

Brev fra Vegar Engstad datert 14.11.13.pdf

2

Vedlegg til brev.pdf

Rådmannens innstilling
1. Det bevilges kr 250 000.00 eksklusive MVA til ferdigstillelse av gatelys i Sommersetlia
boligfelt øvre del.
2. Midlene bevilges fra Storfjord kommunes tomterefusjonsfond, konto 255 080 001.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det bevilges kr 250 000.00 eksklusive MVA til ferdigstillelse av gatelys i Sommersetlia
boligfelt øvre del.
2. Midlene bevilges fra Storfjord kommunes tomterefusjonsfond, konto 255 080 001.

PS 8/14 Utvikling i Storfjord kommune
Plan- og driftsstyrets innstilling 07.02.2014 til Formannskapet
1. Det må være en tjenesteøkning i denne omgang tilsvarende 1 årsverk som overføres til
Plan- og driftsetaten for å øke saksbehandlerkapasitet og utviklingsfokus, slik
intensjonen var i budsjett 2013 med å styrke plan- og driftsetaten. Styrking har ikke
skjedd og utfordringene er ikke løst.
2. Inndekning ved omdisponering av ressurser fra andre etater.
Bakgrunn for vårt forslag er i tillegg til det som er nevnt – også omdømme. Plan- og driftsstyret
mener at kommunens omdømmefokus nå må være på å få løst saker innen plan - drift - og
utvikling.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 07.02.2014

Behandling i Plan- og driftstyret 07.02.2014 :
Plan- og driftsstyrets vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Plan- og driftstyret 07.02.2014:
1. Det må være en tjenesteøkning i denne omgang tilsvarende 1 årsverk som overføres til
Plan- og driftsetaten for å øke saksbehandlerkapasitet og utviklingsfokus, slik
intensjonen var i budsjett 2013 med å styrke plan- og driftsetaten. Styrking har ikke
skjedd og utfordringene er ikke løst.
2. Inndekning ved omdisponering av ressurser fra andre etater.

