Ibestad kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik
Møtedato: 25.01.2011
Tid: Kl 18.30 – 20.15

Til stede på møtet
Medlemmer:

Marit Johansen
Erik Roll
Eidar Tøllefsen
Janne Helgesen
Dag Brustind
Siv N. Henriksen

Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre): Rådmann Helge Høve
Innkalling:
Merknader:

Arne Ekman møtte i sak 9/11
Agnes Normann møtte i sak 10/11

Orienteringssak:
1. Breibåndsutbygging i Ibestad kommune
Ordfører og rådmann orienterte om de møter som er avholdt og at det
skal være et nytt møte der ordførere og administrasjon i de tre
samarbeidende kommuner skal møte.
Drøftingssaker:
1. Hamnvik barnehage
Leder PNU orienterte om sin befaring der klimarommet ble vurdert. Han
redegjorde for hva som kunne gjøres for å utbedre skadene. En
utbedring vil bli sett i sammenheng med årets budsjett og andre
utbedringsoppgaver på kommunale bygg.

2. Boligsituasjonen i Ibestad kommune
Rådmannen orienterte om den vanskelige situasjonen med å få boliger
blant annet til kommunalt ansatte. Formannskapet anmodet rådmannen
Postadresse:

Besøksadresse:

9450 HAMNVIK

HAMNVIK

Telefon:
Telefaks:

77 09 91 01
77 09 90 10

om å sende et brev til Ibestad Eiendom AS der situasjonen ble beskrevet
og hvor det blir bedt om at tiltak iverksettes snarest.

Behandlede saker:

9/11 – 10/11

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Hamnvik, 26.01.2011

Helge Høve
rådmann
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SAKSLISTE
Saksnr.
9/11

10/11

Arkivsaksnr.
Tittel
10/668
KLEIVA FISKEFARM AS OG GRATANGLAKS AS - AKVAKULTUR
FOR MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET PÅ NY
LOKALITET VESTSIA - IBESTAD KOMM
10/683
SØKNAD OM OMDISPONERING FRA FFNF TIL FFNFA OMRÅDE

Side 3 av 6

9/11
KLEIVA FISKEFARM AS OG GRATANGLAKS AS - AKVAKULTUR FOR
MATFISK AV LAKS, ØRRET OG REGNBUEØRRET PÅ NY LOKALITET
VESTSIA - IBESTAD KOMM
Rådmannen innstilling:
Ibestad kommune tilråder søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og
regnbueørret på ny lokalitet Vestsida, Ibestad kommune for samdrift av Kleiva Fiskefarm AS
og Gratanglaks AS.
Uttalelse:
Søknaden kom inn til kommunen 17.desember 2010. Den var lagt ut på offentlig høring 23.
desember. Annonsert i landsdelsavisen Nordlys, lokalavisen HT. I tillegg har den ligget ut på
kommunens hjemmesider i hele perioden. Høringsfrist ble satt til 23.januar 2011. Straumen
Fiskarlag ble særlig informert og bedt om å vurdere søknaden særskilt i forhold til mulige
konflikter med fiskeriene.
Lokaliteten ligger innenfor område regulert som FFNFA-område i kommunes vedtatte
kystsoneplan.
Ibestad kommune oppfatter den innkomne merknaden fra Straumen Fiskarlag slik at de kan
godkjenne lokaliteten som en kortsiktig ”nødlokalitet” i foreliggende situasjon. Når situasjonen
i Astafjordområdet har normalisert seg ønsker de at området føres tilbake til opprinnelig stand
For Ibestad kommune er det viktig å være en aktiv tilrettelegger for næringen, men samtidig
ser vi behovet for en helhetlig vurdering av akvakultur vs. fiskeri- og andre næringsinteresser i
kystsonen.
Ibestad kommune anbefaler derfor at Troms Fylkeskommune vurderer muligheten for å gi en
midlertidig tillatelse til bruk av denne lokaliteten. Ved en slik lønsing vil kommunen få
anledning til å vurdere helheten i lokalitetsstrukturen i forhold til andre interesser i kommunen
når en skal rullerer kystsoneplanen. Om det ikke er mulig å få dette til ber en om at det gis en
permanent tillatelse.
Innkomne merknader vedlegges uttalelsen.

Behandling:
Janne Helgesen ble vedtatt inhabil og fratrådte.
Arne Ekman tiltrådte.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.

Formannskapets vedtak: med 5 mot 1 stemme.
Ibestad kommune tilråder søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og
regnbueørret på ny lokalitet Vestsida, Ibestad kommune for samdrift av Kleiva Fiskefarm AS
og Gratanglaks AS.
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Uttalelse:
Søknaden kom inn til kommunen 17.desember 2010. Den var lagt ut på offentlig høring 23.
desember. Annonsert i landsdelsavisen Nordlys, lokalavisen HT. I tillegg har den ligget ut på
kommunens hjemmesider i hele perioden. Høringsfrist ble satt til 23.januar 2011. Straumen
Fiskarlag ble særlig informert og bedt om å vurdere søknaden særskilt i forhold til mulige
konflikter med fiskeriene.
Lokaliteten ligger innenfor område regulert som FFNFA-område i kommunes vedtatte
kystsoneplan.
Ibestad kommune oppfatter den innkomne merknaden fra Straumen Fiskarlag slik at de kan
godkjenne lokaliteten som en kortsiktig ”nødlokalitet” i foreliggende situasjon. Når situasjonen
i Astafjordområdet har normalisert seg ønsker de at området føres tilbake til opprinnelig stand
For Ibestad kommune er det viktig å være en aktiv tilrettelegger for næringen, men samtidig
ser vi behovet for en helhetlig vurdering av akvakultur vs. fiskeri- og andre næringsinteresser i
kystsonen.
Ibestad kommune anbefaler derfor at Troms Fylkeskommune vurderer muligheten for å gi en
midlertidig tillatelse til bruk av denne lokaliteten. Ved en slik lønsing vil kommunen få
anledning til å vurdere helheten i lokalitetsstrukturen i forhold til andre interesser i kommunen
når en skal rullerer kystsoneplanen. Om det ikke er mulig å få dette til ber en om at det gis en
permanent tillatelse.
Innkomne merknader vedlegges uttalelsen.

10/11
SØKNAD OM OMDISPONERING FRA FFNF TIL FFNFA OMRÅDE
Rådmannens innstilling:
1) I medhold av Plan- og bygningslovens §19-3 gir Ibestad kommune midlertidig
dispensasjon fra Kommunedelplan for kystsonen for akvakulturlokalitet.
2) Dispensasjonen er gyldig i 3 år fra vedtaksdato, med mulighet for forlenging med 2 år
etter søknad. Ved utløpsdato for dispensasjonen skal alt materiell for anlegget være
fjernet fra området.
3) Tiltakshaver er selv ansvarlig for tiltak satt i gang før eventuelle klager er behandlet og
endelig avgjort.
4) Saksbehandlingsgebyr påløper med kr 3 136,-.
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Behandling:
Marit Johansen ble vedtatt inhabil og fratrådte.
Agnes Normann tiltrådte.
Eidar Tøllefsen overtok som møteleder.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak: enstemmig.
1) I medhold av Plan- og bygningslovens §19-3 gir Ibestad kommune midlertidig
dispensasjon fra Kommunedelplan for kystsonen for akvakulturlokalitet.
2) Dispensasjonen er gyldig i 3 år fra vedtaksdato, med mulighet for forlenging med 2 år
etter søknad. Ved utløpsdato for dispensasjonen skal alt materiell for anlegget være
fjernet fra området.
3) Tiltakshaver er selv ansvarlig for tiltak satt i gang før eventuelle klager er behandlet og
endelig avgjort.
4) Saksbehandlingsgebyr påløper med kr 3 136,-.
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