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Utvalg :

Møtedato:
Planutvalget
29.04.2073

Nløte ble berammet med saksliste og sakspapirer pr e-post den
22.04.13. Det ble sendt til planutvalgets medlemmer og vara
medlemmer, samt tj-l- barnas representant og vararepresentant.

Fremmøtt var:
Ordfører Anne Karin O]]i (H/SP)
Repr. Thorbjørn Mathisen (H/SP)
Repr. Gudl-eif Kristiansen (H/SP)
Repr. Arvid Mathisen (AP)
Repr. Siv Berg (AP)

Møte bl-e satt kt. 10. 00

Videre del-tok teknisk sjef Geir H Leite og rådmann Raymond
Robertsen. Som sekretær fungerte kontorfaglært Isabelle M

Pedersen.
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Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

TvføTEINNKALLING

Pl-anutvalget
Rådhuset ordførerens kontor
29.04.2013 Tid: K].10.00

Representantene innkalles herved. Eventuell-e forfall bes meldt
snarestt og senest innen fredag 26.04.13 til- tlf 78 42 40 03.
Vararepresentantene skal- bare møLe etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhold
1.3/5 12/88
REGULERINGSP],4I.¡ FOR GAR,ASJEA¡TI,EGG KROKELV

t3/ 6 13/284
KOMÀ{I,]NEPI,A}IENS AREAIDF.L 2OI4 - 2026

Måsøy kommune, 9690 Havøysund, 22. april 2013



slt3
REGULERINGSPLAN FOR GARASJEANLEGG KROKELV

Innstilling:
Planutvalget viser til fremlagt reguleringsforsalg med reguleringsbestemmelser og beskrivelse og vedtar dette

som ny "Reguleringsplan for Krokelva". Reguleringsplanen med tilhørende beskrivelse og

reguleringsbestemmelser av 29.04.13 oversendes Kommunestyret for egengodkjenning i hht. Plan - og

bygningslovens $ 12 - 12.

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas

Enst. vedtatt

6lt3
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2OI4 - 2026

Innstilling:
Planutvalget vedtar igangsetting av utarbeidelse/rullering av Kommuneplanens arealdel for perioden 2014 -
2025, med henblitt på ferdigstillelse innen utgangen av 2014.

Samtidig vedtar Planutvalget det fremlagte forslag til Planprogram og legger dette ut på offentlig høring i tiden
frem til 3l.mai20l3.
Planutvalget ber samtidig administrasjonen undersøke muligheten for ekstern finansiering av hele eller deler av
planarbeidet, og legge frem en fìnansieringsplan i forbindelse med budsjettregulering i kommunestyrets
junimøte.

Gjennomføring av utarbeidelse/rullering av arealplan gjennomføres ikke før prosjektet er fullftnansiering.

Behandling:
Repr. Arvid Mathisen fremmet følgende tilleggsforslag til3.avsnitt(4.avsnitt strykes):

Arbeidet igangsettes ikke før finansieringer er godkjent av formannskap/kommunestyret

Votering:
l. avsnitt - enst. Vedtatt
2. avsnitt - enst. Vedtatt
3. avsnitt - enst. Vedtatt
4. avsnitt - Rådmannes innstilling ble satt opp mot forslag fremmet av repr. Arvid Mathisen -

Forslag fremmet av Arvid Mathisen - Enst. vedtatt
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Vedtak:

Planutvalget vedtar igangsetting av utarbeidelse/rullering av Kommuneplanens arealdel for perioden 2014 -
2025,med henblitt på ferdigstillelse innen utgangen av 2014.

Samtidig vedtar Planutvalget det fremlagte forslag til Planprogram og legger dette ut på offentlig hørng i tiden
frem til 3l.mai20l3.
Planutvalget ber samtidig administrasjonen undersøke muligheten for ekstern finansiering av hele eller deler av
planarbeidet, og legge frem en finansieringsplan i forbindelse med budsjethegulering i kommunestyrets
junimøte. Arbeidet igangsettes ikke før finansieringer er godkjent av formannskap/kommunestyret.

Enst. vedtatt
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Det ble den29. april 2013 avholdt møte i Planutvalget

Møte ble hevet kl. ...

Følgende var tilstede:
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