Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord kommunestyre
Møterom 1-3, Storfjord rådhus
07.09.2015
09:00 – 15:50

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Leder
Inger Heiskel
Nestleder
Øistein Nilsen
Medlem
Solveig Sommerseth
Medlem
Daniel Nilsen Takvannsbukt
Medlem
Trond Bronken Seppola
Medlem
Hanne Braathen
Medlem
Inga-Pirita Viik
Medlem
Håvard Gjerseth
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Birger Sommerseth
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Sten-Egil Nystad
Medlem
Arvid Lilleng
Medlem
Idar Johansen
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Dag Thore Nerheim
MEDL
Tore Isaksen
MEDL
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Nina Nilsen
Dag Thore Nerheim
Dagfinn Rydningen
Tore Isaksen

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
SP
SP
SP
H
H
H
FRP
FJ
FJ

Representerer

Representerer
AP
FRP

Merknader
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
Konst. rådmann
Rita Bergland
Sekretær
May-Tove Lilleng
Oppvekst- og kultursjef
Willy Ørnebakk
Nærings- og utviklingsrådgiver
Trond Arne Hoe
Driftssjef
Torbjørn Tuoremaa
Prosjektleder sykehjem
Anne Rasmussen
Avdelingsleder, behandlende avdeling
Maria Figenschau
Kulturkonsulent

Anne-Marie Nilsen
Oddvar Ørnebakk

Rådet for eldre- og funksjonshemmede
Rådet for eldre- og funksjonshemmede

Det ble gjennomført spørrerunde først i møtet.
Ordfører endret rekkefølgen på sakslista.
Først ble sak 42/15, 43/15, 45/15 og 50/15 behandlet. Deretter ble sakslista fulgt.
Inga Pirita Viik fikk permisjon kl. 13.00, etter behandling av sak 45/15. Maar Stangeland møtte
som vara fra kl. 13.00.
Storfjord kommunestyre delegerer fullmakt til Storfjord Formannskap å avgjøre eventuell
overtakelse av utdelte I-Pad’er til politikerne.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 07.09.2015

Hallgeir Naimak

Arvid Lilleng

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 42/15

Referatsaker kommunestyret 7. september

2015/559

PS 43/15

Økonomirapport 2. kvartal 2015

2015/160

PS 44/15

Byggeregnskap Flerbrukshallen ved Hatteng
skole - sluttregnskap

2015/1247

PS 45/15

Skisseprosjekt - Nytt sykehjem i Skibotn

2015/817

PS 46/15

Endelig vedtak - Navnesak for veier i Storfjord
kommune – del C Skibotn

2015/326

PS 47/15

Vanntårnet på Brenna - godkjenning av tiltak

2015/300

PS 48/15

Andre gangs behandling av "Forskrift om unntak
fra tidsfrister i saker som krever
oppmålingsforretning, Storfjord kommune,
Troms (Vinterforskriften)

2015/716

PS 49/15

Andre gangs behandling av "Forskrift om
gebyrregulativ for behandling av planforslag og
konsekvensutredning m.m." og "Gebyrregulativ
og betalingssatser"

2015/1076

PS 50/15

Godkjenning av ROS-analyse og brannordning
for Storfjord Brann og Redning

2015/1

PS 51/15

Retningslinjer for å sette krav til geotekniske
undersøkelser - grunnboringer

2015/1249

PS 52/15

Egengodkjenning av Reguleringsplan Ny
Olderelv Bru

2015/231

PS 53/15

Egengodkjenning av Reguleringsplan Skibotn
Kai, Nord (Ronkka)

2015/679

PS 54/15

Reguleringsplan Røykenes hyttefelt:
Merknadsbehandling og egengodkjenning

2015/668

PS 55/15

Reguleringsplan Strandbu camping,
merknadsbehandling og godkjenning

2015/669

PS 56/15

Eiendomsskatt på produksjonsutstyr og
produksjonsinnstallasjoner i verker og bruk høringsuttalelse

2015/285

PS 42/15 Referatsaker kommunestyret 7. september
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015

Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 43/15 Økonomirapport 2. kvartal 2015
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015

Behandling:
Tilleggsforslag fra Sp v/ Hanne Braathen:
Investeringer;
737 Oppgradering tak Åsen omsorgssenter – arbeidet utbedres straks i forhold til vedtatt
investeringsbudsjett.
Tilleggsforslag fra FrP v/ Sten Egil Nystad:
Det innkjøpes inn flere bord og stoler til fleirbrukshallen på Hatteng. Ved tilstelninger som 17.
mai og juleavslutninger er det ikke nok bord og stoler.
Tilleggsforslaget fra Sp/ v Hanne Braathen ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget falt med 4 mot 13 stemmer.
Tilleggsforslaget til FrP v/ Sten Egil Nystad ble avvist.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport 2. kvartal 2015 tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 27.08.2015

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport 2. kvartal 2015 tas til orientering.

PS 44/15 Byggeregnskap Flerbrukshallen ved Hatteng skole - sluttregnskap
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015
Behandling:
Tilleggsforslag fra FrP v/ Sten Egil Nystad:
Det innkjøpes flere stoler og bord til fleirbrukshallen på Hatteng. Dette på grunn av at ved store
tilstelninger som juletilstelning og 17. mai er det alt for lite bord og stoler. Inndeling er ubrukte
lånemidler.
Tilleggsforslaget fra FrP v/Sten Egil Nystad trekkes.
Forslag fra Solveig Sommerseth, uavhengig representant:
Det utføres en vurdering av behovet for sceneteppe, bord/stoler og beskyttelse til sportsgulvet.
Evt. kostnader til dette kommer til fradrag av restbeløpet.
Det udisponerte beløpet overføres til prosjektet "oppgradering svømmebasseng Hatteng skole",
jf intensjonene til byggekomiteen ved å ha holdt seg godt innenfor budsjettrammen.
Tilleggsforslag fra H v/ Geir Varvik:
Kommunestyret ønsker at administrasjonen skaffer tilveie en oversikt over hva det vil koste å
kjøpe inn:
 Bord
 Sceneteppe
 Filtgulv
til flerbrukshallen på Hatteng. Dette i god tid før høstens budsjettmøte.
Tilleggsforslaget fra H v/ Geir Varvik ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth.
Tilleggsforslaget fra H ble vedtatt med 16 mot 1 stemme.
Byggekomiteens innstilling ble tatt opp til votering.
Byggekomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Protokolltilførsel – fra Solveig Sommerseth og Maar Stangeland:
Byggekomiteen for Flerbrukshallen vil påpeke at vi to politiske valgte medlemmer ikke kan
lastes for at byggeregnskapet legges fram over 2 år etter overleveringen. Siste møte i
byggekomiteen med alle parter fant sted 26.11.2013, og fremleggelse av byggeregnskap har
etter dette vært etterlyst opp til flere ganger, også i kommunestyret. Administrasjonen har gang
på gang begrunnet forsinkelsen med stor saksmengde, og at dette ikke har vært prioritert.
Byggekomiteen vil også anmerke at dets mandat om å bl.a. innstille på byggeregnskap heller
ikke er fulgt opp av Rådmannen. Administrasjonen har satt opp sluttregnskapet 20.05.2014, og
dette er kontrollert og attestert av revisor 03.06.2014. Første møte for å avslutte saken politisk,
fant sted 11.06.2015, dvs. akkurat i tide for å få rapportert saken til nåværende kommunestyre.

Som en del av framtidig god økonomistyring i Storfjord, anmoder den avsatte byggekomiteen
om at prosjektregnskap for større tiltak, regnskapsmessig må lukkes så snart som mulig etter at
det aktuelle prosjektet er ferdigstilt. Dette for at kommunestyret til rett tid skal kunne vedta
inndekning eller disponering av prosjektets udekkede eller udisponerte beløp.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner det fremlagte byggeregnskap for Flerbrukshallen ved Hatteng skole
med et mindreforbruk/restbeløp på kr. 1 226 473,-.
Kommunestyret ønsker at administrasjonen skaffer tilveie en oversikt over hva det vil koste å
kjøpe inn:
 Bord
 Sceneteppe
 Filtgulv
til flerbrukshallen på Hatteng. Dette i god tid før høstens budsjettmøte.

PS 45/15 Skisseprosjekt - Nytt sykehjem i Skibotn
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015
Behandling:
Avdelingsleder Anne Rasmussen og Peter Amundsen fra Sweco orienterte om den fremlagte
skissen.
Forslag 1. fra Solveig Sommerseth, uavhengig representant:
Av hensyn til lokaldemokratiet, utsettes saken til kommunevalget 2015 er avsluttet. Da vil det
nye kommunestyret kunne behandle saken ut fra evt. nye politiske standpunkt. I tillegg antas det
at NGI-rapport, og evt. merknader fra Fylkesmannen foreligger først etter kommunevalget. En
evt. negativ rapport fra NGI kan ha store konsekvenser. Saken er pr i dag ikke godt nok utredet,
og det vil være mer forsvarlig å avvente behandlingen til alle faktum er klarlagt.
Forslag 2. fra Solveig Sommerseth, uavhengig representant:
Ved en evt. anbudskonkurranse før det neste kommunestyre er valgt, må det tas forbehold om
avlysning ved et evt. politisk skifte etter kommunevalget. Klagenemda for offentlige
anskaffelser (KOFA) har i lignende saker kommet fram til at endret politisk standpunkt ifm.
kommunevalg, er saklig grunn for avlysning av konkurranse.
Forslag fra Sp v/ Hanne Braathen:
Den fremlagte skissen forkastes.
Begrunnelse: Skissen bygger på Nilsen-utvalgets utredning fra februar 2013. Dette utvalget har
tatt utgangspunkt i antall eldre 67 og mer, og basert seg på en sykehjemsdekning på 55.6 %.
Landsnormen er 25 % dekning av antall eldre 80 +. I denne normen er også inkludert yngres
behov.
Allerede nå, og i ennå sterkere grad om 10 år, synliggjør Nilsenutvalgets anbefalinger at
Storfjord kommune vil komme helt ut å kjøre økonomisk.
Forslag 1. fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 6 mot 11 stemmer.

Forslag 2. fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 7 mot 10 stemmer.
Forslaget fra Sp v/ Hanne Braathen ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre godkjenner fremlagte skisseprosjekt for nytt sykehjem i Skibotn.
Styringsgruppa fortsetter detaljplanlegging av prosjektet. Etter detaljprosjekteringen skal saken
tilbake til Kommunestyret for vedtak om samlet finansering og låneopptak.

PS 46/15 Endelig vedtak - Navnesak for veier i Storfjord kommune – del C
Skibotn
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015

Behandling:
Kulturkonsulent Maria Figenschau orienterte.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende navn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Storfjord kommune:
Stedsangivelse
52. E6 – Skibotn
53. E8 – Skibotn,
Nordlysveien
54. Apaja mot Mellomjord
55. Ballones
56. Båtkulpen m.m.
(v/ hyttefelt i Apaja)
57. Apaja vis a vis Broen
58. Seljestad
59. Hyttefelt ved Huggenhull
60. Gammelveien mot
Strandbu
61. Industriveien mot
Litlevollen
62. Øvre Markedsplass mot
Solli
63. Hyttefelt Røykenes
64. Hyttefelt Røykenesbukta
65. Hyttefelt Larsberg
66. E6 mot Arovolden
67. Boligområde nord for
Olderelva
68. Boligområde sør for
Olderelva
69. Boligområde ved

Veinavn
Skibotsveien
Olderbakken
Mellomjordveien
Ballonesveien
Bekkoveien
Stallveien
Seljestadveien
Utsettes – ny høring
Båtkulpen
Karvos-Kalles vei
Solliveien
Røykenesveien
Røykenesbukta
Larsbergveien
Arovollveien
Sommersetra
Det reises navnesak.
Grindholmveien
Nyheimveien

Nedrevatn
70. Olderbakken ved
skytterhuset
71. Hyttefelt Halsebakkan
72. Boligområde Galgo

Skytterveien
Halsebakkan
Gálggoluodda

Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadnamn.
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.06.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende navn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Storfjord kommune:
Stedsangivelse
73. E6 – Skibotn
74. E8 – Skibotn,
Nordlysveien
75. Apaja mot Mellomjord
76. Ballones
77. Båtkulpen m.m.
(v/ hyttefelt i Apaja)
78. Apaja vis a vis Broen
79. Seljestad
80. Hyttefelt ved Huggenhull
81. Gammelveien mot
Strandbu
82. Industriveien mot
Litlevollen
83. Øvre Markedsplass mot
Solli
84. Hyttefelt Røykenes
85. Hyttefelt Røykenesbukta
86. Hyttefelt Larsberg
87. E6 mot Arovolden
88. Boligområde nord for
Olderelva
89. Boligområde sør for
Olderelva
90. Boligområde ved
Nedrevatn
91. Olderbakken ved
skytterhuset
92. Hyttefelt Halsebakkan
93. Boligområde Galgo

Veinavn
Skibotsveien
Olderbakken
Mellomjordveien
Ballonesveien
Bekkoveien
Stallveien
Seljestadveien
Utsettes – ny høring
Båtkulpen
Karvos-Kalles vei
Solliveien
Røykenesveien
Røykenesbukta
Larsbergveien
Arovollveien
Sommersetra
Det reises navnesak.
Grindholmveien
Nyheimveien
Skytterveien
Halsebakkan
Gálggoluodda

Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadnamn.

PS 47/15 Vanntårnet på Brenna - godkjenning av tiltak
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015
Behandling:
Forslag fra Sp v/ Hanne Braathen:
Kommunestyret opphever sitt vedtak fra sak 27/08 om å verne vanntårnet for riving.
Forslaget fra Sp v/ Hanne Braathen ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 14 mot 3 stemmer.
Vedtak:
Kommunestyret stadfester sitt vedtak fra sak 27/08 om å verne vanntårnet for riving, og
godkjenner gjennomføring av istandsettingstiltakene som beskrevet.

PS 48/15 Andre gangs behandling av "Forskrift om unntak fra tidsfrister i
saker som krever oppmålingsforretning, Storfjord kommune, Troms
(Vinterforskriften)
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 28.08.2015
Behandling:
Protokolltilførsel:
Plan- og driftsstyret gjør kommunestyret oppmerksom på at driftsetatens kapasitet på dette
området er langt under det reelle behov. Dette går ut over kommunens innbyggere og etablerere.
Rådmannens vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedlagt forslag til «Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever
oppmålingsforretning, Storfjord kommune, Troms (Vinterforskriften)», vedtas.
2. Forskriften vil være gyldig fra den blir lagt inn i lovtidende.
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015
Behandling:
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedlagt forslag til «Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever
oppmålingsforretning, Storfjord kommune, Troms (Vinterforskriften)», vedtas.
2. Forskriften vil være gyldig fra den blir lagt inn i lovtidende.

PS 49/15 Andre gangs behandling av "Forskrift om gebyrregulativ for
behandling av planforslag og konsekvensutredning m.m." og
"Gebyrregulativ og betalingssatser"
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 28.08.2015
Behandling:
Forslag fra Plan- og driftsstyret:
Punkt 4. Merinntekt i forbindelse med de nye betalingssatsene øremerkes til kapasitetsutvidelse i
driftsetaten. Dette vil gi bedre service til innbyggerne i kommunen.
Rådmannens innstilling og forslag fra Plan- og driftsetaten ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedlagt forslag til "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og
konsekvensutredning-byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyndelingssaker/oppmålingsforretning m.m.-havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" og
«Gebyrregulativ og betalingssatser», vedtas.
2. Forskriften trer i kraft fra den kunngjøres på lovtidende.
3. «Gebyrregulativ og betalingssatser» trer i kraft fra samme dato som forskriften i pkt. 1
kunngjøres på lovtidende.
4. Merinntekt i forbindelse med de nye betalingssatsene øremerkes til kapasitetsutvidelse i
driftsetaten. Dette vil gi bedre service til innbyggerne i kommunen
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015
Behandling:
Tilleggsforslag fra Solveig Sommerseth, uavhengig representant:
For å få en lik oppbygning av forskriften (jf. punkt 2.2 og 4.2 om fritak av gebyr), fjernes første
setning i punkt 2.2.
Forslag fra Ap v/ Inger Heiskel:
Punkt 4 utgår.
Det ble først votert over forslaget fra Solveig Sommerseth.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over Plan- og driftsstyrets innstilling punkt 1, 2 og 3.
Plan- og driftsstyrets innstilling punkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4 i Plan- og driftsstyrets innstilling og forslaget fra Ap v/ Inger Heiskel ble satt opp mot
hverandre.
Forslaget fra Ap v/ Inger Heiskel ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer.
Vedtak:
1. Vedlagt forslag til "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og
konsekvensutredning-byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyndelingssaker/oppmålingsforretning m.m.-havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" og
«Gebyrregulativ og betalingssatser», vedtas.
2. Forskriften trer i kraft fra den kunngjøres på lovtidende.

3. «Gebyrregulativ og betalingssatser» trer i kraft fra samme dato som forskriften i pkt. 1
kunngjøres på lovtidende.
For å få en lik oppbygning av forskriften (jf. punkt 2.2 og 4.2 om fritak av gebyr), fjernes
første setning i punkt 2.2.

PS 50/15 Godkjenning av ROS-analyse og brannordning for Storfjord Brann
og Redning
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015
Behandling:
Orientering v/ Kaj Christiansen fra Tromsø brann- og redning.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedlagt Brannordning og ROS-analyse for Storfjord kommune vedtas.
2. Senere revisjon og godkjenning av dokumentene gjøres av rådmann.

PS 51/15 Retningslinjer for å sette krav til geotekniske undersøkelser grunnboringer
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 28.08.2015
Behandling:
Forslag fra Plan- og driftsstyret:
1 linje, knutepunkt fjernes ordet «IKKE».
Tillegg:
I vedtatte/eksisterende reguleringsplaner (RP) stilles det krav til GU ved nye tiltak innenfor RP’s
grenser. Ved innlysende «ikke farlige områder» skal uansett sektormyndighetene avklare dette
skriftlig mot kommunen.
Rådmannens innstilling og forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I saksbehandling fremover følges følgende retningslinjer:



I vedtatte/eksisterende reguleringsplaner (RP) stilles det krav til GU ved nye tiltak
innenfor RP’s grenser. Ved innlysende «ikke farlige områder» skal uansett
sektormyndighetene avklare dette skriftlig mot kommunen.
I bebygde områder hvor det ikke er utarbeidet en RP skal alltid sektormyndigheter
kontaktes for en uttalelse. Det samme gjelder for såkalte dispensasjonssaker knyttet til



tiltak LNFR-område. Ved innlysende «ikke farlige områder» skal uansett
sektormyndighetene avklare dette skriftlig mot kommunen.
Nye reguleringsplaner som utarbeides skal det alltid gjennomføres GU. Ved innlysende
«ikke farlige områder» skal uansett sektormyndighetene avklare dette skriftlig mot
kommunen.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015

Behandling:
Forslag fra Ap/Fjordfolket v/ Øistein Nilsen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Ap/Fjordfolket ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 52/15 Egengodkjenning av Reguleringsplan Ny Olderelv Bru
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 28.08.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune egengodkjenner Reguleringsplan Ny Olderelv Bru med tilhørende
dokumenter:
- Planbeskrivelse, bestemmelser, plankart
17.06.2015
Planen vedtas uten merknader utover Statens vegvesen merknadsbehandling.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015

Behandling:
Tilleggsforslag fra Ap/Fjordfolket v/ Øistein Nilsen:
Nytt punkt 2. Storfjord kommunestyre forutsetter at gang/sykkelsti kobles sammen i de to
reguleringsplanene Olderelv bru og Sentrumsplanen Skibotn, som beskrevet i plandokumentene.
tillegg siste linje til rådmannens innstilling; ........merknadsbehandling,"men med tillegg fra
Storfjord kommunestyre".

Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Ap/Fjordfolket ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune egengodkjenner Reguleringsplan Ny Olderelv Bru med tilhørende
dokumenter:
- Planbeskrivelse, bestemmelser, plankart
17.06.2015
Planen vedtas uten merknader utover Statens vegvesen merknadsbehandling, men med
tillegg fra Storfjord kommunestyre".
2. Storfjord kommunestyre forutsetter at gang/sykkelsti kobles sammen i de to
reguleringsplanene Olderelv bru og Sentrumsplanen Skibotn, som beskrevet i
plandokumentene.

PS 53/15 Egengodkjenning av Reguleringsplan Skibotn Kai, Nord (Ronkka)
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015
Behandling:
Idar Johansen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Idar Johansen tiltrådte møtet.
Vedtak:
1. Reguleringsplan Skibotn Kai nord gis nytt navn: Reguleringsplan Ronkka
2. Reguleringsplan Ronkka, med tilhørende bestemmelser egengodkjennes av Storfjord
kommunestyre.
a. Kart sist revidert 21.02.2012
b. Bestemmelser sist revidert 18.06.2015

PS 54/15 Reguleringsplan Røykenes hyttefelt: Merknadsbehandling og
egengodkjenning
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 28.08.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedlagte Reguleringsplan Røykenes hyttefelt med tilhørende bestemmelser sist revidert
04.03.2015, egengodkjennes av Storfjord kommune med følgende forbehold:
1. pkt. 2.1.2 c) og d) i reguleringsbestemmelsene endres til å samsvare med reguleringskart,
iht. merknadsbehandling.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015

Behandling:
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte Reguleringsplan Røykenes hyttefelt med tilhørende bestemmelser sist revidert
04.03.2015, egengodkjennes av Storfjord kommune med følgende forbehold:
2. pkt. 2.1.2 c) og d) i reguleringsbestemmelsene endres til å samsvare med reguleringskart,
iht. merknadsbehandling.

PS 55/15 Reguleringsplan Strandbu camping, merknadsbehandling og
godkjenning
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 28.08.2015

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord driftsstyre godkjenner administrasjonens «innstilling til vedtak» som
framkommer i dokumentet Merknadsbehandling, med følgende tillegg:
2. Planforslaget oversendes kommunestyret for sluttbehandling.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015
Behandling:
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Storfjord kommunestyre godkjenner administrasjonens «innstilling til vedtak» som
framkommer i dokumentet Merknadsbehandling.

PS 56/15 Eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinnstallasjoner
i verker og bruk - høringsuttalelse
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 07.09.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre støtter de høringsinnspillene som er kommet fra LNVK, LVK og
KS i saken.
2. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å utarbeide kommunens høringsuttalelse innen
fristen 18.09.15.

