Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord plan- og driftsstyre
Rådhuset
03.04.2019
09:00 - 10:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Maar Stangeland
Leder
Dagfinn Rydningen
Nestleder
Solveig Sommerseth
Medlem
Lene Bakke
Medlem
Gaute Østeggen
Medlem
Øistein Nilsen
Medlem
Kasper Holmen
Medlem

Representerer
SP
FRP
TPL
TPL
H
AP
MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 03.04.19
Solveig Sommerseth

Lene Bakke

Saksliste
Utv.saksnr
PS 25/19

Sakstittel
Merknadsbehandling 1. gangs høring Elvevoll
settefisk

U.Off

Arkivsaksnr
2018/35

PS 25/19 Merknadsbehandling 1. gangs høring Elvevoll settefisk
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 03.04.2019

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Reguleringsbestemmelsen kapittel 5.14 vedr. Naturmangfold endres som følger:
1. Siste avsnitt strykes.
2. Det tilføyes følgende som siste avsnitt:
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for eksisterende drift av settefiskanlegget og
utvidelse av kapasitet/endre arealbruken i et eksisterende næringsområde. Planforslaget legger
derfor ikke til rette for inngrep som vil medføre at naturmangfold blir påvirket i positiv eller
negativ retning. Fordi naturmangfold ikke blir berørt av planforslaget og det ikke kan påvises
effekter av tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12.
Rådmannens innstilling og forslag fra Solveig Sommerseth ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Detaljregulering for Elvevoll settefisk godkjennes.
Reguleringsbestemmelsen kapittel 5.14 vedr. Naturmangfold endres som følger:
1. Siste avsnitt strykes.
2. Det tilføyes følgende som siste avsnitt:
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for eksisterende drift av settefiskanlegget
og utvidelse av kapasitet/endre arealbruken i et eksisterende næringsområde.
Planforslaget legger derfor ikke til rette for inngrep som vil medføre at naturmangfold
blir påvirket i positiv eller negativ retning. Fordi naturmangfold ikke blir berørt av
planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges det til
grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8–12.

