Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord formannskap
Møterom Otertind, Storfjord rådhus
03.04.2019
09:00 – 15:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Ordfører
Hanne Braathen
Varaordfører
Sten Nystad
Medlem
Solveig Sommerseth
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Øistein Nilsen
Medlem

Representerer
TPL
SP
FRP
TPL
H
H
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon

Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
Rådmann
Hilde Johnsen
Næringskonsulent
Trond Arne Hoe
Driftssjef
Maria Figenschau
Kulturkonsulent
Rita Molberg
Sekretær
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 03.04.2019
Knut Jentoft

Hanne Braathen

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 10/19

Referatsaker formannskapet 3. april

2019/79

PS 11/19

Utredning av økonomiske konsekvenser ved
eventuell etablering av gratis tilbud om folkebad
ved Hatteng svømmebasseng

2016/174

PS 12/19

Søknad om midler til sommersesong 2019 –
Nord-Troms museum

2015/678

PS 13/19

Toalett og søppelhåndtering Steindalen Lyngsalpan Landskapsvernområde

2016/197

PS 14/19

RA Bolig og Eiendom: Søknad investeringsstøtte
til produksjonshall

2019/7

PS 15/19

Klage på delegert vedtak: Avslag innkjøp
vendeplog

2019/41

PS 16/19

Søknad om næringsareal - Hatteng
industriområde - JMT

2018/675

PS 17/19

Søknad om næringsareal - Hatteng
industriområde

2019/33

PS 18/19

Merknadsbehandling – offentlig ettersyn Reguleringsplan for Elvevoll settefisk

2018/35

PS 10/19 Referatsaker formannskapet 3. april
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.04.2019

Behandling:
Sakene ble referert
Vedtak:
Sakene ble referert

PS 11/19 Utredning av økonomiske konsekvenser ved eventuell etablering av
gratis tilbud om folkebad ved Hatteng svømmebasseng
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.04.2019

Behandling:
Alternativene ble tatt opp til vurdering.
Forslag fra TPL ved Knut Jentoft:
Bassenget åpnes for publikum med dugnadsinnsats.
Ordfører organiserer.
Prøveordning ut 2019
Forslaget ble tatt opp til votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Bassenget åpnes for publikum med dugnadsinnsats.
Ordfører organiserer.
Prøveordning ut 2019

PS 12/19 Søknad om midler til sommersesong 2019 – Nord-Troms museum
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.04.2019

Behandling:
Tilleggsforslag fra SP ved Hanne Braathen:
Formannskapet forutsetter at for senere driftsår innarbeides alle utgifter i budsjettet.

Tilleggsforslaget ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nord-Troms museum innvilges et tilskudd på kr 35.000,- til sommertilbudet ved museets anlegg
i Storfjord i 2019. Tilskuddet dekkes av kommunens disposisjonsfond.
Formannskapet forutsetter at for senere driftsår innarbeides alle utgifter i budsjettet.

PS 13/19 Toalett og søppelhåndtering Steindalen - Lyngsalpan
Landskapsvernområde
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.04.2019

Behandling:
Forslag fra SP ved Hanne Braathen:
Engangskostnad til etablering av toalett i Steindalen.
LL: 120 000,Storfjord kommune: 40 000,- dekkes av kommunalt næringsfond.
Årlige driftskostnader: avtale om drift og ettersyn av anlegget med lokal forening: 10 000,dekkes av næringsfondet.
Rådmannen undersøker om det finnes midler som kan være med på å dekke slike utgifter både
til dette prosjektet og ellers i kommunen hvor det også er behov for dette.
Forslaget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Vedtak:
Engangskostnad til etablering av toalett i Steindalen.
LL: 120 000,Storfjord kommune: 40 000,- dekkes av kommunalt næringsfond.
Årlige driftskostnader: avtale om drift og ettersyn av anlegget med lokal forening: 10 000,dekkes av næringsfondet.
Rådmannen undersøker om det finnes midler som kan være med på å dekke slike utgifter både
til dette prosjektet og ellers i kommunen hvor det også er behov for dette.

PS 14/19 RA Bolig og Eiendom: Søknad investeringsstøtte til produksjonshall
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.04.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
RA Bolig og Eiendom tildeles inntil kr 300 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til
etablering av produksjonshall.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.

PS 15/19 Klage på delegert vedtak: Avslag innkjøp vendeplog
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.04.2019

Behandling:
Saken sendes tilbake til saksbehandler
Vedtak:
Saken sendes tilbake til saksbehandler

PS 16/19 Søknad om næringsareal - Hatteng industriområde - JMT
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.04.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Søknad om tildeling av tomt på industriområde fra Jensen maskin & transport v/Dan-Ivar Jensen
innvilges med følgende underpunkter:
a. Endelig størrelse og utforming av tomt fastsettes av Rådmannen.
b. Plassering av tomta legges til inntegnet område i kartet (skravert blått)
c. Tilsagn om tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato. Vedtaket opphører hvis det ikke er
igangsatt bygging før den tid.
d. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann, og også kommunalt avløpsnett når dette
anlegges i industriområdet.
2. Verdifastsetting av tomta settes til kr. 306 000
3. Prisen reduseres eller faller helt bort ved følgende arbeid som utføres på området:
a. Oppfylling og opparbeiding av ca. 350 m vei og ihht kommunens standard. Vil ikke bli
krevd asfaltert. Masser kan hentes fra kommunalt lager i Njallevoupio.

4.
5.
6.
7.
8.

b. Legging av vannledning til tomtegrense(r), og etter kommunens veiledning, ca 280 m
totalt. Kommunen sørger selv for materiell og sveising/kopling av rør og kummer.
Kommunen koordinerer graving, montering og fremdrift her.
c. Oppfylling og planering av tomtene med stein fra eget kommunalt lager i Njallevoupio.
Arbeidet her kan fordeles på to entreprenører som er interessert i hver sin tomt. Denne
arbeidsdelingen gjøres mellom entreprenørene.
Utslipp og da infiltrasjonsanlegg besørges av kjøper. Omsøkes på vanlig måte.
Arbeidet med tomt, vei, vann og avløp skal være ferdigstilt før byggetillatelse gis.
Det er kalkulert at med at selvkost for entreprenørene er arbeidet som legges ned dekket av
verdien av tomta. Ingen ekstra regning aksepteres derfor fra kommunens side.
Det vil bli utarbeidet en egen avtale på dette.

Tallene for antall meter er ca. tall og kan bli gjenstand for korrigeringer.

PS 17/19 Søknad om næringsareal - Hatteng industriområde
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.04.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
9. Søknad om tildeling av tomt på industriområde fra Baks AS og Bygginor AS innvilges med
følgende underpunkter:
a. Endelig størrelse og utforming av tomt fastsettes av Rådmannen.
b. Plassering av tomta legges til inntegnet område i kartet (skravert blått)
c. Tilsagn om tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato. Vedtaket opphører hvis det ikke er
igangsatt bygging før den tid.
d. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann, og også kommunalt avløpsnett når dette
anlegges i industriområdet.
10. Verdifastsetting av tomta settes til kr. 406 000
11. Prisen reduseres eller faller helt bort ved følgende arbeid som utføres på området:
a. Oppfylling og opparbeiding av ca. 350 m vei og ihht kommunens standard. Vil ikke bli
krevd asfaltert. Masser kan hentes fra kommunalt lager i Njallevoupio.
b. Legging av vannledning til tomtegrense(r), og etter kommunens veiledning, ca 280 m
totalt. Kommunen sørger selv for materiell og sveising/kopling av rør og kummer.
Kommunen koordinerer graving, montering og fremdrift her.
c. Oppfylling og planering av tomtene med stein fra eget kommunalt lager i Njallevoupio.
d. Det er kalkulert at med at selvkost for entreprenørene er arbeidet som legges ned dekket
av verdien av tomta. Ingen ekstra regning aksepteres derfor fra kommunens side.
12. Arbeidet her kan fordeles på to entreprenører som er interessert i hver sin tomt. Denne
arbeidsdelingen gjøres mellom entreprenørene.
13. Utslipp og da infiltrasjonsanlegg besørges av kjøper. Omsøkes på vanlig måte.
14. Arbeidet med tomt, vei, vann og avløp skal være ferdigstilt før byggetillatelse gis.
15. Det vil bli utarbeidet en egen avtale på dette.
Tallene for antall meter er ca. tall og kan bli gjenstand for korrigeringer.

PS 18/19 Merknadsbehandling – offentlig ettersyn - Reguleringsplan for
Elvevoll settefisk
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.04.2019

Behandling:
Tilleggsforslag fra TPL ved 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.

Tilleggsforslag fra TPL ved Knut Jentoft:
I denne saken her er tidsfaktor viktig.
Planprosessen har tatt lang tid og derfor må selskapet fullføre kontraktsforhandlinger for å
komme i gang i tide.
Forsinkelser har økonomiske konsekvenser. Formannskapets vedtak er derfor fattet ved bruk av
§ 13 i kommuneloven.
Tilleggsforslaget fra TPL ved Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra TPL ved Knut Jentoft ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlegg 5 - Merknadsbehandling Elvevoll settefisk datert 2. april 2019 godtas.
Detaljregulering for Elvevoll settefisk oversendes Storfjord kommunestyre for sluttbehandling.
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.
I denne saken her er tidsfaktor viktig.
Planprosessen har tatt lang tid og derfor må selskapet fullføre kontraktsforhandlinger for å
komme i gang i tide.
Forsinkelser har økonomiske konsekvenser. Formannskapets vedtak er derfor fattet ved bruk av
§ 13 i kommuneloven.

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.

