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HOVEDUTSKRIFT

MøLe ble berammet med saksl-iste og sakspapirer pr e-post den
2. april 201,4. Det ble sendt til planutvalgts medl_emmer 09
vara medlemmer.

Til stede:

Utvalg :

Møtedato:

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Pl-anutvalget
09. 0 4.20I4

Parti
H
SP

H
AP
AP

Navn
Anne Karin Olli
Gudleif Kristiansen
Thorbjørn Mathisen
Arvid Mathisen
Marte Stabell

Forfall ltøEE f,or

FO
FO

Fra administrasjonen: Konst. Rådmann Ann-Jorunn stock, konst.
Teknisk sjef Stein Kristiansen. Som sekretær fungerte
kontorfaglært Isabelle M Pedersen.

Vara.repr var innkalt men ingen kunne møLe.



V 
MASøYKOMH,rUNE

Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

ll!øTEINNKALLING

Planutvalget
Rådhuset OrdfØrerens kontor
09.0 4.20L4 Tid: 10:00

Representantene innkal-les herved. Eventuelle forfall- bes meldt.
snarest, og senest innen tirsdag 08.04.I4 til tl-f 78 42 40 11.
Vararepresentantene skal bare møLe etter særskj-lt innkalling.

SAT(LISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhol-d
L4/2 14/39
SøKNAD OPPRETTING AV I{ATRTKKELENHET

Måsøy kommune , 9690 Havøysund, 2. april 201,4.

Anne Karin Offi/Sign
Ordfører



2114

SØKNAD OPPRETTING AV MATRIKKELENHET

Innstilling:
Planutvalget godkjenner med hjemmel i pbl. $$1922,20-lm og arealdelen av kommuneplanen, den omsøkte
fradeling av en parsell pä ca 950 m' fra eiendommen Gnr.5 Bnr.3l for salg som tomt til ny fritidsbolig. Det
innvilges varig dispensasjon mhp. avstandskrav i kommuneplanens arealdel hva angår avstand til flomål og
andre byggeenheter. Jfi'. Pbl. $l-8. Tillatelsen gis på følgende vilkår;

Avtand fi'a planlagt bebyggelse til nærmeste nabogrense skal i utgangspunktet ikke være mindre enn 4 meter
Oppføring av bygning næÍnere eiendomsgrense enn 4 meter skal ev. være godkjent av aktuell nabo.

Avtand fra planlagt bebyggelse til flomål skal ikke være mindre enn 30 meter.

Det må søkes særskilt om tillatelse til tiltak etter plan og bygningslovens kap.20 , før bygningsarbeider kan
igangsettes. Heri ligger også søknad om utslippstillatelse.

Det tillates beite på den del av eiendommen som ikke er gjerdet inn
Eventuelle glerder og bygninger holdes vedlike eller {ernes helt slik at de ikke er til skade for mennesker og

dyr

Skulle det under arbeid i marka komme frem gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i
området, må arbeidene stanses omgående og melding sendes Finnmark $lkeskommune og Sametinget.

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

2



MASøY KOMMUNE

Eet ble den 9. april 2014 avholdt møte i Planutvalget

Møte ble hevet kI. ... lo.

Følgende var tilstede:

t
(

UArlrarA,eail


