Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Plan- og driftsstyre
Oterind - møterom 3, Storfjord Rådhus
21.11.2014
08:00 – 14:15

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

Representerer
STAP
STAP
STFJF
STSP
STH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Hilde Kibsgaard
Ingeniør
Charlotte
Sekretær
Heimland
Anne Lena
Konst. Helse- og omsorgsjef
Dreyer
Ellen-Beate
Rådmann
J.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.
Hatteng, 21.11.14
Solveig Sommerseth

Øystein Steinlund

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 55/14

Referatsaker til Plan- og driftsstyret 21.11.2014

2014/490

PS 56/14

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

2014/1991

PS 57/14

Godkjenning av ny lokal feieforskrift

2011/4161

PS 58/14

Søknad om avkjørsel til kommunal veg,
1939/54/49 Kitdalen

2014/2750

PS 59/14

Boligtomt til Torunn Dreyer, fra 49/1, Raveig
Dreyer og Kåre Dreyer

2009/8075

PS 60/14

Boligtomt, Fradeling gnr. 49/1 - Trine Dreyer

2014/583

PS 61/14

Dispensasjon for Fradeling: 53/7 - Statskog, til
naust
Høringssvar regional forvaltningsplan, regional
tiltaksprogram og tiltaksanalyse for vannområdet
Lyngen – Skjervøy

2014/2136

PS 62/14

PS 55/14 Referatsaker til Plan- og driftsstyret 21.11.2014
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 21.11.2014

Behandling:
Sakene ble referert.

PS 56/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
Rådmannens innstilling
Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 21.11.2014

Behandling:
Innspill i forbindelse med budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018:
Budsjett

2013/1131

Plan- og driftsstyret er bekymret for at det ikke er funnet rom for opprettelse/forlengelse av
engasjement av kommuneingeniør.
Økonomiplan: Investeringer
1. Oppgradering tak Åsen omsorgssenter kr 500 000,-, samt kommunens veier/ asfalt kr
500 000,- i 2015 strykes. Kr 1000 000,- omdisponeres til boligfelt Hansenskogen, vann
og avløp. Vann/avløp forlenges videre gjennom at vei slik at boliger på øvresiden av vei
kan tilkoble seg anlegg. Prosjektet er viktig også med bakgrunn av/i forurensing.
Oppgradering tak Åsen kan gjennomføres midlertidig innenfor ordinær drift.
2. Brannavtale med Tromsø kommune evalueres. Både med tanke på økonomi og
tjenesteinnhold.
3. I forbindelse med renovering/ utbygging Oteren barnehage må sikkerhet vedr. gasstank
ved Breeze sjekkes ut – før ytterligere arbeid påbegynnes.
Forslag fra Plan- og driftsstyret tas opp til votering.
Forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innspill i forbindelse med budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018:
Budsjett
Plan- og driftsstyret er bekymret for at det ikke er funnet rom for opprettelse/forlengelse av
engasjement av kommuneingeniør.
Økonomiplan: Investeringer
1. Oppgradering tak Åsen omsorgssenter kr 500 000,-, samt kommunens veier/ asfalt kr
500 000,- i 2015 strykes. Kr 1000 000,- omdisponeres til boligfelt Hansenskogen, vann
og avløp. Vann/avløp forlenges videre gjennom at vei slik at boliger på øvresiden av vei
kan tilkoble seg anlegg. Prosjektet er viktig også med bakgrunn av/i forurensing.
Oppgradering tak Åsen kan gjennomføres midlertidig innenfor ordinær drift.
2. Brannavtale med Tromsø kommune evalueres. Både med tanke på økonomi og
tjenesteinnhold.
3. I forbindelse med renovering/ utbygging Oteren barnehage må sikkerhet vedr. gasstank
ved Breeze sjekkes ut – før ytterligere arbeid påbegynnes.

PS 57/14 Godkjenning av ny lokal feieforskrift
Rådmannens innstilling
1. Ny lokal forskrift: forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune Troms vedtas med følgende endring.
Innspill fra Tromsø Brann og redning på innledning tas med, mellom forskrifts navn og §1
2. Forskriften trer i kraft straks den er offentliggjort i Norsk Lovtidend.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 21.11.2014

Behandling:
Forslag fra Plan- og driftsstyret
Saken bør utredes ytterligere før den skal til behandling i kommunestyret.
Det er kommunestyret selv som må fastsette forskrift om gebyr for feiing og tilsyn, jf.
brannvernloven § 28. Rådmannen bør revurdere TBRs anbefaling om å ikke ta med eksisterende
sentralt regelverk i vår lokale forskrift.
En forskrift må holde seg innenfor lovhjemmelen. Det er uheldig å medta innhold i lov/andre
forskrifter i en lokal forskrift. Ved en evt. endring i det eksisterende sentrale regelverk vil vår
lokale forskrift kunne bli feil.
Plan- og driftsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag fra Plan- og driftsstyret
Saken bør utredes ytterligere før den skal til behandling i kommunestyret.
Det er kommunestyret selv som må fastsette forskrift om gebyr for feiing og tilsyn, jf.
brannvernloven § 28. Rådmannen bør revurdere TBRs anbefaling om å ikke ta med eksisterende
sentralt regelverk i vår lokale forskrift.
En forskrift må holde seg innenfor lovhjemmelen. Det er uheldig å medta innhold i lov/andre
forskrifter i en lokal forskrift. Ved en evt. endring i det eksisterende sentrale regelverk vil vår
lokale forskrift kunne bli feil.

PS 58/14 Søknad om avkjørsel til kommunal veg, 1939/54/49 Kitdalen
Rådmannens innstilling
Søknad om avkjørsel til kommunal veg fra matrikkelenhet 1939/54/49 innvilges med
understående punkt.
1. Avkjørsel gis som adkomst til bolig.
2. Tillatelsen gjelder plassering som anvist i vedlagt kart, ikke i størrelsesordning.
3. Avkjørselen skal utformes ihht. Håndbok 017 med hensyn til frisiktssoner.
4. Overflatevann skal ikke hindres av avkjørsel.
5. Ved andre hjemmleshavere enn søker på berørt eiendom, må skriftlig tillatelse foreligge. Kopi
skal sendes kommunen.
6. Sikthindrende skog/kratt skal til enhver tid ryddes bort.
7. Postkassestativ skal ikke plasseres som hinder for sikt og/eller for drift av kommunal veg.
8. Tillatelse om avkjørsel bortfaller etter 3 år dersom ikke benyttet.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om avkjørsel til kommunal veg fra matrikkelenhet 1939/54/49 innvilges med
understående punkt.
1. Avkjørsel gis som adkomst til bolig.
2. Tillatelsen gjelder plassering som anvist i vedlagt kart, ikke i størrelsesordning.
3. Avkjørselen skal utformes ihht. Håndbok 017 med hensyn til frisiktssoner.
4. Overflatevann skal ikke hindres av avkjørsel.
5. Ved andre hjemmleshavere enn søker på berørt eiendom, må skriftlig tillatelse foreligge. Kopi
skal sendes kommunen.
6. Sikthindrende skog/kratt skal til enhver tid ryddes bort.
7. Postkassestativ skal ikke plasseres som hinder for sikt og/eller for drift av kommunal veg.
8. Tillatelse om avkjørsel bortfaller etter 3 år dersom ikke benyttet.

PS 59/14 Boligtomt til Torunn Dreyer, fra 49/1, Raveig Dreyer og Kåre
Dreyer
Rådmannens innstilling
Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:
1. Tomtens areal skal være ca 18 da.
2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysingsgebyr sendes Kåre Dreyer, 9046
Oteren
3. Gebyrregulativ for 2014 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysingsgebyr: kr. 525,Oppretting av grunneiendom ihht arelplan: kr. 11451,- Fakturabeløp til sammen: kr. 11976,4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses.
5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
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Behandling:
Forslag fra Plan- og driftsstyret.
På grunn av manglende jordlovsbehandling sendes saken tilbake til saksbehandler.
Forslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag fra Plan- og driftsstyret.
På grunn av manglende jordlovsbehandling sendes saken tilbake til saksbehandler.

PS 60/14 Boligtomt, Fradeling gnr. 49/1 - Trine Dreyer
Rådmannens innstilling
Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:
1. Tomtens areal skal være ca 19 da.
2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysingsgebyr sendes Kåre Dreyer, 9046
Oteren
3. Gebyrregulativ for 2014 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysingsgebyr: kr. 525,Oppretting av grunneiendom ihht arealplan: kr. 11451,- Fakturabeløp til sammen: kr. 11976,4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses.
5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
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Behandling:
Forslag fra Plan- og driftsstyret.
På grunn av manglende jordlovsbehandling sendes saken tilbake til saksbehandler.
Forslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag fra Plan- og driftsstyret.
På grunn av manglende jordlovsbehandling sendes saken tilbake til saksbehandler.

PS 61/14 Dispensasjon for Fradeling: 53/7 - Statskog, til naust
Rådmannens innstilling
Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:

1. Tomtens areal skal være et punktfeste
2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysingsgebyr sendes Kitdal Jeger og
Sportfiske forening, v/kasserer Ina Helen Mjøs, Kitdal, 9046 Oteren
3. Gebyrregulativ for 2014 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysingsgebyr: kr. 525,Oppretting av grunneiendom ihht arealplan: kr. 11451,- Fakturabeløp til sammen: kr. 11976,4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses.
5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.
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Behandling:
Forslag fra Plan- og driftsstyret.
På grunn av manglende jordlovsbehandling sendes saken tilbake til saksbehandler.
Forslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag fra Plan- og driftsstyret.
På grunn av manglende jordlovsbehandling sendes saken tilbake til saksbehandler.

PS 62/14 Høringssvar regional forvaltningsplan, regionalt tiltaksprogram og
tiltaksanalyse for vannområdet Lyngen-Skjervøy
Rådmannens innstilling
1. Tiltak i følgende vannforekomster gjennomføres i tråd med forslag til tiltak i
høringsskjema:
 204-649-G Taterneset
 204-46-R Steindalselva
 205-4-R Skibotnelva øvre bekkefelt øst
 204-68-R Sørdalselva
 205-8-R Nordalselva
 204-23-R Elsneselva
 204-72-R Sideelver i Signaldalselva
 204-52-R Tverrelva til Balsfjordelva
 Hattelia vannkilde
 0403030100-1-C Lyngen indre
 Bjørneberget vannkilde
 205-650-G Skibotn

2.

3.
4.
5.
6.
7.

 205-28-R Olderelva
 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt
 204-31-R Breidalselva
 204-34-R Breidalselva- Stordalselva
 204-57-R Balsfjordelva nedre
 204-57-R Balsfjordelva nedre/204-62-R Signaldalselva nedre
 204-73-R Sideelver i Signaldalselva
 205-16-R Skibotnelva nedre
 205-32-R Skibotnelva nedre bekkefelt
 205-33-R Skibotnelva øvre bekkefelt
 205-22-R Skibotnelva øvre
 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt
Følgende vannforekomster settes på listen over kandidater til sterkt modifiserte
vannforekomster eller sterkt modifiserte vannforekomster:
 205-1720-L Galggojavri
 204-54-R Elvevollelva
 205-11-R Didnojohka
 204-72-R Sideelver i Signaldalselva - Mortendalselva
 204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt- Bergselva med sideelver
 04-43-R Elvevoll-Oteren bekkfelt – Kjeldalselva med sideelver
 2204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt – Bentsjordelva med sideelver
 204-73-R Sideelver i Signaldalselva – Vassdalselva med sideelver
Vi ønsker at Fylkesmannen kommer og gjennomfører vanndirektivet i kommunene, at de
er til stede, registrere og er tilgang på kompetanse og fagfolk.
Det tilføres lønnsmidler til regionrådene som skal brukes til prosjektstilling for å ivareta
arbeidet med vannforvaltningen, som registrering av vannforekomster, registering av
spredt avløp, registrering av private vannanlegg m.m.
Det foreslås at Skrotnisseprosjektet forlenges, slik at det kommer eksterne midler til
opprydding av forsøpling i naturen, som også kan forringe vannforekomster.
Regionalt overvåkningprogram; med tanke på den kommende rotononbehandlingen i
vassdrag i kommunen, ønsker vi at det iverksettes overvåkning av elvemusling i
vassdragene som skal behandles.
Det ønskes midler til ulike kartleggingstiltak innenfor jordbruk: Tiltak for kommunen i
forhold til avrenning fra jordbruket kan være kartlegging av situasjonen i Storfjord.
Følge opp forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav og forskrift om
gjødselplanlegging. Når det gjelder gjødsellager, vil det være et tiltak å kartlegge evt.
lekkasjer og pålegge utbedring. Tiltak i forhold til feil bruk av gjødsel (bruk av feil type
og feil mengde) er veiledning i forhold til gjødselplan. Tiltak for kommunen kan være å
kartlegge hos gårdbrukerne hva som gjøres med landbruksplasten. Gårdbrukerne har
krav gjennom KSL til å ta vare på plasten og levere til godkjent mottak. I neste omgang
kan tiltak for kommunen være å organisere innkjøring av plasten til mottaksstasjon.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
8. Tiltak i følgende vannforekomster gjennomføres i tråd med forslag til tiltak i
høringsskjema:
 204-649-G Taterneset
 204-46-R Steindalselva
 205-4-R Skibotnelva øvre bekkefelt øst
 204-68-R Sørdalselva
 205-8-R Nordalselva
 204-23-R Elsneselva
 204-72-R Sideelver i Signaldalselva
 204-52-R Tverrelva til Balsfjordelva
 Hattelia vannkilde
 0403030100-1-C Lyngen indre
 Bjørneberget vannkilde
 205-650-G Skibotn
 205-28-R Olderelva
 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt
 204-31-R Breidalselva
 204-34-R Breidalselva- Stordalselva
 204-57-R Balsfjordelva nedre
 204-57-R Balsfjordelva nedre/204-62-R Signaldalselva nedre
 204-73-R Sideelver i Signaldalselva
 205-16-R Skibotnelva nedre
 205-32-R Skibotnelva nedre bekkefelt
 205-33-R Skibotnelva øvre bekkefelt
 205-22-R Skibotnelva øvre
 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt
9. Følgende vannforekomster settes på listen over kandidater til sterkt modifiserte
vannforekomster eller sterkt modifiserte vannforekomster:
 205-1720-L Galggojavri
 204-54-R Elvevollelva
 205-11-R Didnojohka
 204-72-R Sideelver i Signaldalselva - Mortendalselva
 204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt- Bergselva med sideelver
 04-43-R Elvevoll-Oteren bekkfelt – Kjeldalselva med sideelver
 2204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt – Bentsjordelva med sideelver
 204-73-R Sideelver i Signaldalselva – Vassdalselva med sideelver
10. Vi ønsker at Fylkesmannen kommer og gjennomfører vanndirektivet i kommunene, at de
er til stede, registrere og er tilgang på kompetanse og fagfolk.
11. Det tilføres lønnsmidler til regionrådene som skal brukes til prosjektstilling for å ivareta
arbeidet med vannforvaltningen, som registrering av vannforekomster, registering av
spredt avløp, registrering av private vannanlegg m.m.
12. Det foreslås at Skrotnisseprosjektet forlenges, slik at det kommer eksterne midler til
opprydding av forsøpling i naturen, som også kan forringe vannforekomster.
13. Regionalt overvåkningprogram; med tanke på den kommende rotononbehandlingen i
vassdrag i kommunen, ønsker vi at det iverksettes overvåkning av elvemusling i
vassdragene som skal behandles.
14. Det ønskes midler til ulike kartleggingstiltak innenfor jordbruk: Tiltak for kommunen i
forhold til avrenning fra jordbruket kan være kartlegging av situasjonen i Storfjord.
Følge opp forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav og forskrift om

gjødselplanlegging. Når det gjelder gjødsellager, vil det være et tiltak å kartlegge evt.
lekkasjer og pålegge utbedring. Tiltak i forhold til feil bruk av gjødsel (bruk av feil type
og feil mengde) er veiledning i forhold til gjødselplan. Tiltak for kommunen kan være å
kartlegge hos gårdbrukerne hva som gjøres med landbruksplasten. Gårdbrukerne har
krav gjennom KSL til å ta vare på plasten og levere til godkjent mottak. I neste omgang
kan tiltak for kommunen være å organisere innkjøring av plasten til mottaksstasjon.

