
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Storfjord plan- og driftsstyre 
Møtested: Otertind 3, Storfjord Rådhus 
Dato: 01.06.2018 
Tidspunkt: 09:00 – 14:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Maar Stangeland Leder SP 
Dagfinn Rydningen Nestleder FRP 
Solveig Sommerseth Medlem TPL 
Lene Bakke Medlem TPL 
Gaute Østeggen Medlem H 
Kasper Holmen Medlem MDG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Øistein Nilsen MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Stine Strømsø Øistein Nilsen AP 

 
Merknader 

 
Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
Trond- Arne Hoe Plan- og driftssjef 
Charlotte 
Heimland 

Utvalgssekretær 

  Ilmar Monlund Råd for eldre og funksjonshemmede 
  Alle saksbehandlere i de respektive sakene møter.  
 
Underskrift:  
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng, 01.06.18 
 
Solveig Sommerseth    Kasper Holmen 
 
 
Sak 40/18 – Stine Strømsø erklærer seg innhabil i saken. Hun har også søkt om permisjon. Hun 
fratrer fra kl. 11:20. 

  Sak 42/18 behandles etter sak 32/18. 
  Sak 45/18 behandles etter sak 41/18. 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 32/18 Referatsaker Plan- og driftsstyret 1. juni 2018  2018/81 
PS 33/18 Kommunale mål og retningslinjer for 

elgforvaltningen i Storfjord kommune 2018-2022 
 2016/284 

PS 34/18 Godkjenning av bestandsplan for elg - Skibotn 
Storvald 

 2016/425 

PS 35/18 Fellingstillatelse - 2018  2016/424 
PS 36/18 Fellingstillatelse på elg - 2018  2016/425 
PS 37/18 Fellingstillatelse på elg - 2018  2016/423 
PS 38/18 Tillatelse til motorferdsel - frakt av utstyr ifm. 

turmarsjer 
 2018/32 

PS 39/18 Behandling av klage på vedtak i sak 16/18 i plan 
og driftsstyre. 
Dispensasjon fra bestemmelsene i pbl § 19-2 og 
planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel- 
nybygg hytte - Gnr. 45, bnr. 216 - Gaski i 
Storfjord kommune 

 2018/75 

PS 40/18 Forslag til planprogram - helhetlig helse- og 
omsorgsplan 2019 - 2022 

 2017/127 

PS 41/18 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på 
eiendom 55/4  for  turismenæring 

 2015/1429 

PS 42/18 Hovedplan kommunale veier 2018-2029.  2017/233 
PS 43/18 Styringsgruppe for Sentrumsplan Hatteng  2016/35 
PS 44/18 Sentrumsplan Oteren - reguleringsarbeid  2017/256 
PS 45/18 Behandling av dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelser 
 2017/473 

 
  



 

PS 32/18 Referatsaker Plan- og driftsstyret 1. juni 2018 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Sakene ble referert. 

Vedtak: 

 12.04.18 - Delegert vedtak 39/18 – Tillatelse til motorferdsel – transport av utstyr og 
bagasje til hytte- Kitdal jeger- og sportsfiskeforening. 

 24.04.2018- tillatelse til motorferdsel i utmark- snøscooterkjøring ifm. Reetablering av 
fisk i Skibotnvassdraget. – Fylkesmannen i Troms. 

 
Orienteringssaker: 

1. Orientering vedr. adm. forslag til budsjettreguleringer på prosjekter: 
a. Bassenget 
b. Kunstgressbanen 
c. VA Hatteng 
d. Boliger, Egen regi, eldre, psyk/rus, avlasting 
e. Byggetrinn 2 Åsen 

2. Status investeringsprosjekter 
3. Ekstramøte i plan- og driftsstyret 26. juni kl. 0900. 
4. Oppføring av utedo på friluftsområdet Sandørneset. 

 
 

PS 33/18 Kommunale mål og retningslinjer for elgforvaltningen i Storfjord 
kommune 2018-2022 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra Dagfinn Rydningen: 
Punkt 5.3 første kulepunkt strykes. 
 
Kommentar fra Plan- og driftsstyret: 
Ber Rådmannen sjekke oppgitt areal for Skibotn Storvald. 
 
Forslag for Dagfinn Rydningen ble tatt til votering 1 mot 6. 
Rådmannens innstilling ble tatt til votering 6 mot 1 stemme. 

Vedtak: 
Storfjord plan- og driftsstyre vedtar «kommunale mål og retningslinjer for elgforvaltningen i 
Storfjord kommune 2018 -2022». 
 
Kommentar fra Plan- og driftsstyret: 



Ber Rådmannen sjekke oppgitt areal for Skibotn Storvald. 
 
 
 

PS 34/18 Godkjenning av bestandsplan for elg - Skibotn Storvald 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i viltloven og hjorteviltforskriftens §§ 15 og 16, godkjenner Storfjord kommune 
omsøkte bestandsplan for elg i Skibotn Storvald, på følgende vilkår:  

 Bestandsplanen gjelder for perioden 2018 – 2022.  
 Felling av skadde/syke meldes til kommunens viltforvalter og fremvises for kontroll slik 

at dyret ikke regnes med på ordinær kvote.  
 Bestandsplanområdet skal sørge for at pålagte rapporteringer som er gitt av direktoratet, 

fylkesmannen eller kommunen blir gjennomført og levert innen fristene.  
 
 
 

PS 35/18 Fellingstillatelse - 2018 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommune tildeler fellingstillatelse til elgjakta 2018 etter følgende tabell: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vald Tellende areal  Bestandsplan  Kalv
/ung
dyr  

Eldre ku Hanndyr  Frie dyr  Sum  

Indre 
Storfjord 

122 300 dekar Ja 0 0 0 20 20  



 

PS 36/18 Fellingstillatelse på elg - 2018 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommune tildeler fellingstillatelse til elgjakta 2018 etter følgende tabell: 

 
 
 
 
 
 

PS 37/18 Fellingstillatelse på elg - 2018 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommune tildeler fellingstillatelse til elgjakta 2018 etter følgende tabell: 
 
Vald Tellende areal Bestandsplan Kalv Hunndyr Hanndyr Frie dyr Sum 
Elsnes 28 700 daa Nei 2 1 1 0 4 
 
For Elsnes som ikke har godkjent bestandsplan beregnes fellingstillatelsen ved å dividere valdets 
tellende areal med gjeldende minsteareal. 
 
 
 
 

PS 38/18 Tillatelse til motorferdsel - frakt av utstyr ifm. turmarsjer 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra Plan- og driftsstyret: 

Skibotn 
Storvald 

143 000 Ja 0 0 0 23 23  



Plan- og driftsstyret vurderer søknaden på linje med liknende turmarsjer langs allerede etablerte 
traseer. 
 
Søknaden innvilges med en tur langs hver trase med ATV med regnr: FC- 3978. søker må 
innhente tillatelse fra grunneier. 
 
Forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Plan- og driftsstyret vurderer søknaden på linje med liknende turmarsjer langs allerede etablerte 
traseer. 
 
Søknaden innvilges med en tur langs hver trase med ATV med regnr FC- 3978. Søker må 
innhente tillatelse fra grunneier. 
 
 
 

PS 39/18 Behandling av klage på vedtak i sak 16/18 i plan og driftsstyre. 

Dispensasjon fra bestemmelsene i pbl § 19-2 og planbestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel- 

nybygg hytte - Gnr. 45, bnr. 216 - Gaski i Storfjord kommune 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra Plan- og driftsstyret: 
Klagen på vedtaket i sak 16/18 i plan- og driftsstyre fra Helligskogen reinbeitedistrikt tas ikke til 
følge. Klagen sendes Fylkesmannen til endelig behandling. 
 
Forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Klagen på vedtaket i sak 16/18 i plan- og driftsstyre fra Helligskogen reinbeitedistrikt tas ikke til 
følge. Klagen sendes Fylkesmannen til endelig behandling. 
 
 
 

PS 40/18 Forslag til planprogram - helhetlig helse- og omsorgsplan 2019 - 
2022 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Utkastet til planprogram for helhetlig helse- og omsorgsplan 2019-2022 sendes ut på høring til 
berørte parter samt legges ut til offentlig høring.  
 
 
 

PS 41/18 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på eiendom 55/4  for  
turismenæring 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på eiendommen 55/4 for omdisponering 
av et LNFR-område til næringsformål i henhold til søknad av 04.07.17 med endringer 08.11.17, 
25.01.18 og 08.03.18, innvilges med følgende vilkår. 
 
Vilkår:  

- Drifta av lysløypa/turløypa gjennom området skal ikke påvirkes på negativ måte som følge av 
næringsaktiviteten. 

- Aktivitet knyttet til turismenæring er begrenset til tidsrommet 15.november til 1.april. 
 
Med bakgrunn i vurderingene gjort i saksutredningen mener kommunen at hensynet i KPA ikke 
blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, da 
dispensasjonen gir hjemmelshaver en mulighet til utnyttelse av eiendommen som kan gi 
inntektsgivende aktivitet, samtidig som de andre forholdene i området ikke er negativt berørt 
eller blir godt ivaretatt gjennom dispensasjonsvedtaket. 
 
 
 

PS 42/18 Hovedplan kommunale veier 2018-2029. 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Hovedplan for kommunale veier vedtas slik plandokumentet er revidert 22.05.2018. 
 
 
 



PS 43/18 Styringsgruppe for Sentrumsplan Hatteng 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Plan- og driftsstyrets forslag til styringsgruppe ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Styringsgruppen fastsatt av Plan- og driftsstyret består av følgende medlemmer: 
Leder:  Knut Jentoft  
Medlem: Bente Bech 
Medlem: Birger Bruvoll  
----  
Planlegger:  Joakim S. Nilsen 
VA:   Steinar Engstad 
 
 
 

PS 44/18 Sentrumsplan Oteren - reguleringsarbeid 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra Solveig Sommerseth: 
 
Planarbeid Oteren sentrum igangsettes så tidlig som mulig i 2018. Avsatte midler i 
investeringsbudsjett 2018 kan benyttes til ekstern bistand.  
 
Som styringsgruppe for prosjektet videre velges:  
 
Solveig Sommerseth, Idun Skogli og Jan-Arild Larsen. 
 
Forslag fra Solveig Sommerseth ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Planarbeid Oteren sentrum igangsettes så tidlig som mulig i 2018. Avsatte midler i 
investeringsbudsjett 2018 kan benyttes til ekstern bistand.  
 
Som styringsgruppe for prosjektet videre velges:  
 
Solveig Sommerseth, Idun Skogli og Jan-Arild Larsen. 
 
 
 



PS 45/18 Behandling av dispensasjon fra reguleringsbestemmelser 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 01.06.2018  
 

Behandling: 
Protokolltilførsel fra Plan- og driftsstyret: 
Storfjord plan- og driftsstyre er positiv til utbyggingen, men ser at bygget med fordel kunne vært 
plassert på annen og mer hensiktsmessig tomt. 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering 5 mot 2 stemmer. 

Vedtak: 
Søknad med tegninger datert 10.04.18 fra Nysted Bygg AS v/Romeo Stelander Frost, om 
dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplan for Boligområde BII (B2 Stormyra) 
godkjennes. 
 
Det vurderes at vilkårene i pbl § 19-2 er oppfylte da: 

- Tiltaket ikke tilsidesetter hensynet i bestemmelsen om utnyttelsesgrad. 
o Dette da utnyttelsesgraden er satt med tanke på å sikre tilfredsstillende «luft» på hver 

tomt, og ikke hindre utsyn unødvendig.  
 Tomta har kommunal veg på nordsiden og en stripe friareal på øst og sørsiden 

som sikrer «luft» rundt tomta. 
o Bygningens utforming og plassering gir minimale negative virkninger for de tilstøtende 

eiendommene. 
o Det sikres utearealer på tomta, samt kort avstand til natur/friområder. 

- Hensynet til bestemmelse om frittliggende egne boliger ansees som ivaretatt da: 
o Det kun er boligformål i omsøkte bygning. 
o Maksimalt 2 etasjer.  
o Høyde på bygning er kun 39,7cm over grenseverdier i pbl § 29-4 

- Fordelene med tiltaket er klart større enn ulempene da: 
o Kommunen har klar mangel på boliger. 
o Tiltaket ligger svært sentrumsnært i Skibotn. 

 Gode gangmuligheter til mange samfunnsfunksjoner. 
 Fortetting/bedre arealutnyttelse. 
 Imøtekommelse av nasjonale forventninger til planarbeid og samfunnsutvikling 

o Små negative konsekvenser for tilstøtende naboer.  
 
Protokolltilførsel fra Plan- og driftsstyret: 
Storfjord plan- og driftsstyre er positiv til utbyggingen, men ser at bygget med fordel kunne vært 
plassert på annen og mer hensiktsmessig tomt. 
 
 
 


