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HOVEDUTSKRIFT

Utval-g :

Møtedato:
Planutvalget
2r .05 .20]-4

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Vara. Repr. Var j-nnkalt men kunne ikke møLe.

MøLe b1e berammet med saksl-iste og sakspapirer pr e-post den
14.05.14. Det ble sendt til planutvalgets medlemmer og vara
medlemmer

Til stede:

Navn
Anne Karin Olli
Gudleif Kristiansen
Thorbjørn Mathisen
Arvid Mathisen
Marte Stabell
Annikken Johansen
Stig Meyer

Forfall MøEE f,or

Fra administrasjonen: Konst. Rådmann Ann-Jorunn Stock
Teknisk sjef Stein Kristiansen. Som sekretær fungerte
servicetorget Isabelle M Pedersen.
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Thorbjørn Mathisen
Arvid Mathisen

og konst.
leder
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Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

!{øTEINNI(å,LLING

Planutvalget
Rådhuset - Ordførerens kontor
27.05.2014 Tid: t2:00 - 00:00

14/ 4 14/389
SøICIAD OM TILLATELSE TIL TILTAI(
FELLES GARJASJEAIi¡LEGG I SNEFJORD,
DISPENSASJON GNR 7 BNR 2 EIiIR 1

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfal-l bes meldt
snarest, og senest innen tirsdag 20.05.I4 til tlf 18 42 40 11.
VararepresenLantene skal bare mØLe etter særskilt innkalling.

SAI(LISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhold
L4/3 14/30
REGULERINGSPI,A}I FOR EITERFJORDBOTN øST

OPPFøRING
SøKNAD

AV
OM

Måsøy kommune , 9690 HavØysund, 14. mai 2074.

Anne Karin OIl,í/ Sign.
Ordfører
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REGULERINGSPLAN FOR EITERFJORDBOTN ØST

Innstilling:
Det faste utvalg for plansaker vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven $$ l2-10 og 12-11 â legge det

fremlagte reviderte private forslaget "Reguleringsplan Eiterfiorden Øst" i Måsøy kommune ut til nytt offentlig
ettersyn. Planen er datert 25 .3.2014 med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse.
Planen legges ut til offentlig etterslm frem til 25. juli2014.

Forslag til mindre endringer for tilrettelegging til turistfiskeanlegg vedlegges som altemativ til
høringsinnstansene når saken sendes ut på nytt offentlig ettersyn.

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

4114

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV FELLES GARASJEANLEGG I
SNEFJORD, SØKNAD OM DISPENSASJON
GNR 7 BNR 2 FNR 1

Innstilling:
Planutvalget godkjenner gir med hjemmel i pbl. $ l9-2, varig dispensasjon fra Reguleringsplan for Krokelva, til
å føre opp garasjebygg mhp. antall byggeenheter som økes fra 5 tìl 6 garasj eenheter. Selve bvssesaken blir
behandlet særskilt etter at dispensasjonsvedtak er gyldie.

Avtand fra planlagt bebyggelse til vegmidte skal ikke være mindre enn l8 meter

Vilkår:

Eieren fraskriver seg enhver erstatning for skader eller ulemper som måtte sþldes vegvedlikeholdet,
vegvesenetes utbedringsarbeider eller vegtrafikken, i den utstrekning skadene eller ulempene er en

følge av at byggverket blir liggende innefor fastsatt byggegrense i vegloven. Dette vil også gielde støy

og støvforhold.

. Bygningen må oppføres i samsvar med kartskisse vedlagt søknad.

. Bygningen må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i dispesasjonen.

Ovemevnte vilkår vil også gjelde eventuelle nye eiere av eiendommen, eller annen bruker av bygningen.

Byggearbeidene må være oppstartet innen tre år etter at dispensasjon er gitt, ellers vil tillatelsen bortfalle.

Skulle det under arbeidet i marka komme fram g'enstander eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i
området, må arbeidene stanses omgående og melding sendes Finnmark fflkeskommune og Sametinget.

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas

a

2

Enst. vedtatt
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Det ble den 21. mai20l4 avholdt møte i Planutvalget

It
Møte ble hevet kI. ....

Følgende var tilstede:

V¡ukons"-ñ

th*l^.,^ Joh"^ L-er-'


