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Reidun Mortensen
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Forfa]-l I'føtt for

Møte bl-e berammet med møteinnkalling, saksliste og sakspapirer
den 21. april 2076. Dette var sendt til planutvalgets faste og
vararepresentanter, media oq øvríge pr e-post.

Møte var samtidig kunngjort på kommunens hjemmeside.

Fra administrasjonen: Fung. Rådmann Ann Jorunn Stock. Sekretær
i møte var Isabel-le M Pedersen.

Møte ble satt kl. 10.00

Møteinnkalling - Godkjent

Saksliste Godkjent

Møte ble hevet k]. 10.15
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Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

I4øTF-INNKAJ,LING

Pl-anutvalget (Formannskapet)
Rådhuset Ordførerens kontor
03.05 .2076 Tid: 10:00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfal-I bes me.ldt
snarest, og senest innen mandag 02.05.16 til tl-f 41 60 78 45.
Vararepresentantene skal- bare møle etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhold
76/3 rs/856
SøKNAD OM TILI,ATELSE TIL TILTAI( OPPFøRING AV
I,AGERTIALL I SNEFJORD SøKNAD OM DISPENSASiION

Mäsøy kommune, 9690 Havøysund, 21. apriJ- 2016

Gudf eif Kristiansen,/Sign.
Ordfører



3116

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - OPPFØRING AV LAGERHALL I SNEFJORD - SØKNAD
OM DISPENSASJON

Innstilling:
Planutvalget godkjenner gir med hjemmel i pbl. gl9-2, varig dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel til å

kunne føre opp omsøkt garasjebygg, pä216 m'z i stål og plast. Selve byggesaken og eiendomssaken blir behandlet
særskilt etter at dispensasjonsvedtak er g.vldig..

Avtand fra planlagt bebyggelse til vegmidte skal ikke være mindre enn 7 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 gjelde støy og
støvforhold.

Bygningen må oppføres i samsvar med kartskisse vedlagt søknad.

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

Kostnader ved ev. flytting av lavspentanlegg som følge av utbyggingen må bekostes av utbygger

Skulle det under arbeidet i marka komme fram gienstander eller andre spor som indikerer eldre tids
aktivitet i området, må arbeidene stanses omgående og melding sendes Finnmark f,lkeskommune og
Sametinget

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

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

Behandling:

Vedtak:
Innstillingen vedtas
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UNSøY KOMlVltJNE

Det ble den 3. mai 2016 avholdt møte i Planutvalget

Fø tede:
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