Lyngen kommune

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lyngen formannskap
Eidebakken skole, auditoriet, Lyngseidet
19.12.2018
09:00 – 09:05

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Fred Skogeng
Medlem
Dan Håvard Johnsen
Ordfører
Karl Arvid Brose
Medlem
Line van Gemert
Varaordfører
Sølvi Gunn Jensen
Medlem
Eirik Larsen
Medlem

Representerer
H
LTL
SP
H
AP
KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Johnny Arne Hansen
Medlem

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Line Pernille Eide
Johnny Arne Hansen

Merknader
Innkalling og saksliste godkjent.
Sølvi Jensen valgt til å skrive under protokollen.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stig Aspås Kjærvik
Kåre Fjellstad
Inger-Helene B. Isaksen

Stilling
Rådmann
Leder teknisk sektor
Utvalgssekretær

Representerer
AP

Lyngseidet 19.12.18

Sølvi Jensen

Dan-Håvard Johnsen
Ordfører

Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær

Saksliste
Utv.saksnr
PS 149/18

Sakstittel
Mindre endring i reguleringsplan 85/9 Sollia

U.Off

Arkivsaksnr
2018/994

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2018/994 -2

Arkiv:

L44

Saksbehandler: Daniel Høgtun
Dato:

18.12.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
149/18

Utvalgsnavn
Lyngen formannskap

Møtedato
19.12.2018

Mindre endring i reguleringsplan 85/9 Sollia
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven §12-14

Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 19.12.2018

Behandling:
VEDTAK:
Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst
Vedtak:


Formannskapet vedtar mindre endring i reguleringsplan for Lyngseidet, slik at eiendom
85/9 endres fra offentlig formål til privat- og næringsformål.

Rådmannens innstilling


Formannskapet vedtar mindre endring i reguleringsplan for Lyngseidet, slik at eiendom
85/9 endres fra offentlig formål til privat- og næringsformål.

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Lyngen kommune har vært i kontakt med Ola O.K. Giæver angående salg av Eiendom 85/9.
Giæver ønsker i den forbindelse bruksendring for eiendommen, som av eksisterende plan fra
1982, har formål «offentlige formål». Kommunen har brukt arealet til blant annet sykehjem og
sosialboliger, men dette formålet vil ikke være nyttig for ny eier, og administrasjonen tolker det
slik at en bruksendring er et vilkår for salg.

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak
En mindre vesentlig endring i reguleringsplan forutsetter at berørte myndigheter, direkte berørte
eiere og festere, samt andre berørte parter, skal gis anledning til å uttale seg. Slik
administrasjonen vurderer det, er det ingen berørte myndigheter, og kun kommunen, som eier,
og Giæver, som kjøper, er de berørte parter, og et vedtak kan derfor treffes.
En vesentlig omstendighet som gjør at administrasjonen stiller seg positiv til endring av planen,
er at endringen samsvarer med den fremtidige områdeplanen for Lyngseidet sentrum. I denne
planen er dette arealet satt til kombinasjonsformålet «bolig- og næringsformål», og søknaden er
derfor i tråd med framtidig plan, om ikke eksisterende. At området blir regulert til «bolig- og
næringsformål» bør derfor vurderes som et tidsspørsmål, mer enn en vesentlig endring i
intensjonene av eksisterende plan.

Økonomiske konsekvenser
Næringstiltak på eiendommen vil kunne gi positive økonomiske ringvirkninger for kommunen.
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser er vurdert i planprosessen for framtidig
sentrumsplan. De bestemmelser som gis i den planen av hensyn til sikkerhet, vil innen kort tid
bli gjeldene betingelser for eiendom 85/9.

