MØTEPROTOKOLL
Formannskap
Dato:
Sted:
Arkivsak:

06.07.2016 kl. 8:05 – 09:06
Kommunestyresalen
14/00582

Tilstede:

Dag Sigurd Brustind, Jim Kristiansen, Roy-Helge Andreassen og
Marthe Stensen

Møtende
varamedlemmer:

Linn K. Henriksen (for Hugo Salomonsen)

Forfall:

Hugo Salomonsen

Andre:

Roe Jenset (rådmann)

Protokollfører:

Roe Jenset

SAKSKART

Side

Saker til behandling
68/16 16/00199-8

Klage på avslag på rammetillatelse - gbnr 107/5 - Terje
Hanssen

3

69/16 15/00309-7

Søknad om bygging av landbruksvei - Skrinndalsveien

4

Søknad om byggetillatelser for avkjørsler på
Drangenveien

5

70/16

15/0000315

Hamnvik, 06.07.2016

Dag Sigurd Brustind
Ordfører

Godkjent:

________________________
Jim Kristiansen

1

________________________
Linn K. Henriksen

2

Saker til behandling

68/16 Klage på avslag på rammetillatelse - gbnr 107/5 - Terje
Hanssen
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
06.07.2016

Saknr
68/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet opprettholder administrasjonens vedtak om avslag på
rammetillatelsen.

Møtebehandling
Omforent v/Dag Sigurd Brustind ble det fremmet følgende forslag:
1. Klagen tas til følge. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanens
bestemmelser. Søker gis rammetillatelse for opplevelsessenter på eiendom
gbnr. 107/5 på Engenes.
2. Tiltaket innarbeides i reguleringsplanen, formål næring.
3. Kommunen dekker kostnadene ved en mindre reguleringsendring.
Begrunnelse:
1. Formannskapet ser dette tiltaket som en mindre reguleringsendring som ikke
vil berøre vitale interesser på Engenes. Tiltaket er heller ikke omstridt.
2. Ibestad kommune er en meget næringssvak kommune som har stort behov for
arbeidsplasser. Dette tiltaket er av stor betydning for Ibestad kommune.
Votering
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
1. Klagen tas til følge. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanens
bestemmelser. Søker gis rammetillatelse for opplevelsessenter på eiendom
gbnr. 107/5 på Engenes.
2. Tiltaket innarbeides i reguleringsplanen, formål næring.
3. Kommunen dekker kostnadene ved en mindre reguleringsendring.
Begrunnelse:
1. Formannskapet ser dette tiltaket som en mindre reguleringsendring som ikke
vil berøre vitale interesser på Engenes. Tiltaket er heller ikke omstridt.
2. Ibestad kommune er en meget næringssvak kommune som har stort behov for
arbeidsplasser. Dette tiltaket er av stor betydning for Ibestad kommune.
[Lagre]
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69/16 Søknad om bygging av landbruksvei - Skrinndalsveien
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
06.07.2016

Saknr
69/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. I medhold av PBL samt Forskrift om veger for landbruksformål, godkjenner
Ibestad kommune bygging av skogsveg slik som fremkommer på vedlagte
kartutsnitt.
2. Vegen klassifiseres og skal bygges etter veg-normalens retningslinjer for
veiklasse 7, traktorvei
3. Formannskapet tar i dette vedtaket ikke stilling til om skogen har egnet
hogstmodenhet eller nok kvantum til å være berettiget offentlig tilskudd

4. Den kartlagte, lokalt viktige naturtypen «gråor/heggeskog» må hensynstas ved
drift av skog og veibygging
Møtebehandling
Roy-Helge Andreassen tok opp sin habilitet som en av søkerne, og fratrådte.
Omforent v/Jim Kristiansen ble det fremmet forslag om følgende tilleggspunkt:
Veibyggingen må stanses og kommunen varsles hvis kulturminner, nøkkelbiotoper eller andre verneverdige objekter kan skades av veibyggingen.
Votering
Formannskapet vedtok enstemmig at Roy-Helge Andreassen er inhabil.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
1. I medhold av PBL samt Forskrift om veger for landbruksformål, godkjenner
Ibestad kommune bygging av skogsveg slik som fremkommer på vedlagte
kartutsnitt.
2. Vegen klassifiseres og skal bygges etter veg-normalens retningslinjer for
veiklasse 7, traktorvei
3. Formannskapet tar i dette vedtaket ikke stilling til om skogen har egnet
hogstmodenhet eller nok kvantum til å være berettiget offentlig tilskudd
4. Den kartlagte, lokalt viktige naturtypen «gråor/heggeskog» må hensynstas ved
drift av skog og veibygging
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5. Veibyggingen må stanses og kommunen varsles hvis kulturminner, nøkkelbiotoper eller andre verneverdige objekter kan skades av veibyggingen.

[Lagre]
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70/16 Søknad om byggetillatelser for avkjørsler på Drangenveien
Behandlet av
1 Formannskap

Møtedato
06.07.2016

Saknr
70/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. I medhold av PBL samt Forskrift om veger for landbruksformål, godkjenner Ibestad
kommune bygging av avkjørsler i tilknytning til skogsveg slik som fremkommer på
vedlagte kartutsnitt.
2. Avkjørslene klassifiseres og skal bygges etter veg-normalens retningslinjer for
veiklasse 7, traktorvei
3. Bygging av avkjørsler må ikke startes før høringen er avsluttet

Møtebehandling
Omforent ble det fremmet forslag om følgende


tillegg til punkt 3:
.. avsluttet, og under forutsetning av at evt. merknader fra
høringsinstanser hensyntas.



tilleggspunkt:
Veibyggingen må stanses og kommunen varsles hvis kulturminner, nøkkelbiotoper eller andre verneverdige objekter kan skades av veibyggingen.

Votering
Rådmannens forslag med tillegg av omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet fattet følgende vedtak:
1. I medhold av PBL samt Forskrift om veger for landbruksformål, godkjenner
Ibestad kommune bygging av avkjørsler i tilknytning til skogsveg slik som
fremkommer på vedlagte kartutsnitt.
2. Avkjørslene klassifiseres og skal bygges etter veg-normalens retningslinjer for
veiklasse 7, traktorvei
3. Bygging av avkjørsler må ikke startes før høringen er avsluttet, og under
forutsetning av at evt. merknader fra høringsinstanser hensyntas.
4. Veibyggingen må stanses og kommunen varsles hvis kulturminner, nøkkelbiotoper eller andre verneverdige objekter kan skades av veibyggingen.
[Lagre]
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