Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Driftsutvalg
Formannskapssalen, Skjervøy Rådhus
26.03.2009
16:30 – 20:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Geir Helgesen
Leder
Jan Roger Johansen
Medlem
Kolbein Simonsen
Medlem
Kristin Dalheim
Medlem
Nils Harald Alm
Nestleder

Representerer
KP
KRF
H
SP
SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Elin Johannessen
MEDL
Elin Einarsen
MEDL

Representerer
KP
FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Vidar Langeland
Elin Einarsen
Tommy Nilsen
Elin Johannessen

Representerer
FRP
KP

Merknader
Tommy Nilsen møtte kl. 17:00
Rita Mathiesen møtte under sak 12/09 som medlem av AD-HOC-utvalget til
trafikksikkerhetsplan

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Yngve Volden
Teknisk sjef
Grethe Ihlang
Sekretær
Bjørn Vidar Johansen
Byggesaksbehandler under sak 9 og 10/09
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.
______________________
Geir Helgesen

______________________
Nils Alm

_______________________
Jan Roger Johansen

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 8/09

Godkjenning av møteprotokoll

PS 9/09

Søknad om rammetillatelse m/disp Hollendervika

2009/1675

PS 10/09

Søknad om disp. vedr frittliggende garasje Stranveien 5

2009/2524

PS 11/09

Årsmelding for teknisk etat

2009/382

PS 12/09

Rullering av handlingsplan i
trafikksikkerhetsplanen

2009/3501

PS 13/09

Referatsak

RS 8/09

Søknad om motorferdsel i utmark - Nord-Rekvika

2009/230

RS 9/09

Søknad om motorferdsel i utmark

2009/230

RS 10/09

Søknad om dispensasjon på Taskebyhalvøya

2009/230

RS 11/09

Søknad om dispensasjon 52/3, sommer

2009/230

RS 12/09

Søknad om dispensasjon - Akkarvik

2009/230

RS 13/09

Dispensasjon for scooterkjøring

2009/230

RS 14/09

Tillatelse til dumping av kongekrabbeskall

2009/2247

RS 15/09

Kultiveringsanlegg ved Skjervøy Videregående

2009/2851

RS 16/09

Kunngjøring av tilskudd

2009/3282

RS 17/09

Orientering om søknad om tilskudd fra
statsbudsjettet kap 1062 - kommunale
fiskerihavner

2009/2526

Eventuelt
Det er fint hvis de sakene det skal stilles spørsmål om, blir meldt inn til Teknisk etat dagen før,
slik at vi har muligheter til å lete fram, og eventuelt kopiere opp dokumenter.

EVENTUELT
Vidar Langeland, FRP:
Protokolltilførsel under eventuelt:
Miljøgata/tining av fortau.
Investeringer i alternative energikilder for tining av ”miljøgata” forutsetter etter FRPs mening
ny politisk behandling, da det vil endre driftskonseptet for miljøgate.

PS 8/09 Godkjenning av møteprotokoll
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg - 26.03.2009

Behandling:

Vedtak:
Saksprotokollen til møtet i Driftsutvalget 12.02.09 enstemmig godkjent.

PS 9/09 Søknad om rammetillatelse m/disp - Hollendervika
Rådmannens innstilling
Driftsutvalget gjør slik vedtak:
1. Etasjeantall for Garasje
Dispensasjon for etasjeantall for garasje innvilges ikke, da det ikke foreligger særlige
grunner iht. Pbl § 7. Avslag gis også med hensyn til omgivelser og fortetning av
området.
2. Avstand til naboeiendom
Avstand til naboeiendom kan ikke være under 4 meter for større bygninger, slik som
boliger. Mindre bygninger, som garasjer i 1 etasje kan plasseres nærmere (Jrf. Pbl § 70)
3. Utnyttelsesgrad for den aktuelle eiendommen
Omsøkte dispensasjon for utnyttelsesgrad innvilges ikke, da det ikke foreligger særlige
grunner iht. Pbl § 7.
Oppføring av garasje i 1 etasje vil medføre at bruksarealet kommer innenfor angitte 35 %
utnyttelsesgrad.

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg - 26.03.2009

Behandling:
Tilleggsskriv fra Silje Sørli datert 23.03.09 ble delt ut.
Forslag fra Nils Alm:
Søker gis ramme tillatelse med dispensasjon i henhold til søknad med følgende forutsetninger:
- bygg og garasje må ikke være nærmere enn 4 meter fra naboeiendommene.
- Garasjens flateinnhold reduseres tilsvarende 1 meter i lengden langs naboeiendommen
”63” jfr søkers tilleggsskriv av 23.03.09.

Vedtak:
Nils Alm`s forslag enstemmig vedtatt.

PS 10/09 Søknad om disp. vedr frittliggende garasje - Stranveien 5
Teknisk sjefs innstilling
Driftsutvalget gjør slikt vedtak
1. Naboinnvendinger tas til følge. Kommunen skal gjennomføre kartlegging av faktiske
tomtegrenser mellom eiendommene. Plassering av garasje må gjøres i henhold til faktiske
tomtegrenser.
2. Utnyttelsesgrad kan innvilges som omsøkt og iht. Pbl § 7. Dette med bakgrunn i at dette
ikke medfører vesentlige ulemper/konsekvenser for eiendommen, naboer og omgivelser.
3. Garasjen kan, iht. reguleringsplanen pkt 1.10 og vurderinger, plasseres som omsøkt i
forhold til byggelinje mot vei.
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg - 26.03.2009

Behandling:

Vedtak:
Innstillinga enstemmig vedtatt.

PS 11/09 Årsmelding for teknisk etat

Teknisk sjefs innstilling:
Driftsutvalget tilrår kommunestyret å gjøre slikt vedtak:
Årsmelding for teknisk etat for 2008 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg - 26.03.2009

Behandling:
Følgende tillegg til årsmelding:

-

Antall ansatte i etaten knytta til et oversiktlig organisasjonskart må innlede årsmeldinga.
Økonomi/resultat for året må fremgå for hvert arbeidsområde/virksomhetsområde.
Årsmeldinga må vurderes i driftsutvalget etter innspill/fremlegg fra etaten på hvert
arbeidsområde/virksomhetsområde.
Det må utarbeides en vedlikeholdsplan for kommunale bygg og boliger.
Sak om havneforvaltninga må legges fram for driftsutvalget.
Gjennongangen som er foretatt mellom Kirkelig sektor og Teknisk etat,
anleggsseksjonen må legges fram – konklusjon og samordning.

Vedtak:
Årsmeldinga er tatt til etterretning og godkjent.
Tilleggene som kom frem under behandlingen, tas hensyn til ved neste årsmelding.

PS 12/09 Rullering av handlingsplan i trafikksikkerhetsplanen

Teknisk sjefs innstilling:
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
1. Handlingsplanen for 2009 – 2010 med de endringer gjort i driftsutvalget vedtas.
2. Det søkes fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler etter prioriteringer gjort i
driftsutvalget
3. Teknisk etat utarbeider kostnadsoverslag over prioriterte tiltak som skal danne grunnlag
for søknad om trafikksikkerhetsmidler.
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg - 26.03.2009

Behandling:
Forslag fra Tommy Nilsen:
- Fartsdumper i Spellemannsdalen.
Forslag fra Nils Alm:
- Gangvei lages fra enden av Hjalmar Mikalsensvei til parkeringsplassen ved
Helsesenteret.
- Saker i trafikksikkerhetsplan må ses i sammenheng med mulige ekstra ordinære midler
pga finanskrisa.
Forslag fra Kristin Dalheim:
- Nytt forslag vedr. nr 1 i satsningsområde 1.5 – tileggspunkt
Under ansvar føyes til Teknisk etat
Under kommentar: Skilting, tilrettelegging av plasser til dette formålet.

Forslag fra Yngve Volden til forslag det skal søkes Trafikksikkerhetsmidler på:
- Tiltak nr 3 – Fartsdumper.
- Tiltak nr 2 – Montere speil i krysset Verftsveien – Severin Steffensensvei.
- Tiltak nr 4 – fortau.
Vedtak:
Innstillinga med innkommende forslag enstemmig vedtatt.
Dvs:
Driftsutvalget gjør slikt vedtak:
4. Handlingsplanen for 2009 – 2010 med de endringer gjort i driftsutvalget vedtas.
- Nytt forslag vedr. nr 1 i satsningsområde 1.5 – tileggspunkt
Under ansvar føyes til Teknisk etat
Under kommentar: Skilting, tilrettelegging av plasser til dette formålet.
- Gangvei lages fra enden av Hjalmar Mikalsensvei til parkeringsplassen ved
Helsesenteret.
- Fartsdumper i Spellemannsdalen.
- Saker i trafikksikkerhetsplan må ses i sammenheng med mulige ekstra ordinære midler
pga finanskrisa.
5. Det søkes fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler etter prioriteringer gjort i
driftsutvalget:
a. Tiltak nr 3 – Fartsdumper.
b. Tiltak nr 2 – Montere speil i krysset Verftsveien – Severin Steffensensvei.
c. Tiltak nr 4 – fortau.
6. Teknisk etat utarbeider kostnadsoverslag over prioriterte tiltak som skal danne grunnlag
for søknad om trafikksikkerhetsmidler.

PS 13/09 Referatsak
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg - 26.03.2009

Behandling:

Vedtak:
Referatsakene er tatt til etterretning.
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