HOVEDUTSKRIFT
Driftsutvalget
Møtested: Margits Minne, Drag
Møtedato: 26.11.2009
Tid: 11.00 – 12.55
Til stede på møtet
Medlemmer:
Forfall:
Varamedlemmer:
Setså

Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Leif K. Klæboe
Pernille Krog Storøy, Johanne Ellingsen, Tor Asgeir Johansen,
Nelly Beate Molvik
Kurt Solstrøm, Kjell Helge Ellingsen, Jan Einar Pedersen, Stig

Fra adm. (evt. andre): formannskapssekretær Ante Martin Eriksen, teknisk sjef Pål Strøm
Jensen
Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent med tilleggssak 34/09, 35/09, 36/09

Behandlede saker:

31/09 – 36/09

I tillegg til sakslista svarte Teknisk sjef på følgende spørsmål fra lederen:
A) At det utarbeides en skriflig rapport med stauts vedr. oppmåling- og
byggesaksbehandling.
Rapporten må inneholde:
1. Antall ubehandlede byggesaker
2. Antall behandlede byggesaker hitl i 2009.
Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

3.
4.
5.
6.

Antall byggesaker planlagt behandlet i 2009
Antall ubehandlede oppmålingssaker.
Antall behandlede oppmålingssaker hitl i 2009.
Antall oppmålingssaker planlagt behandlet i 2009

B) Hva er status i anbudsutsetng av drif og vedlikehold av vann og avløp (jfr.
Kommunestyrevedtak i desember 2008)
C) Sak om arealavståelse fra Tysford kommune tl Nordsalten Kraflag (industriarealer
Kjøpsvik). Skal være ferdig saksbehnadlet if. Pål Strøm Jensen
Skriftlig rapport/ svar på spørsmål A) 1 – 6. samt spørsmål b) og C)

Tilleggsspørsmål:
-ordningen med grovrenovasjon på Drag
- renovasjonsprisene etter den nye ordningen – Driftsutvalget ber teknisk sjef om å komme
med svar til neste kommunestyremøte.
- ad bredbåd på Storjord og Musken – Driftsutvalget ønsker å få tilbakemelding om innvilget
HøyKom- midler ikke tilbakeføres ved årets slutt

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Kjøpsvik, 30.11.2009

Leif Harald Olsen
Leder

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
31/09

Arkivsaksnr.
Tittel
08/792
SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS FRA GBNR. 70/2,
STORJORD

32/09

08/810
SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI

33/09

09/503
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BYGGING AV HYTTE - GEVA
NATURSTED

34/09

09/728
ÅPNINGSTID PÆSATUN BARNEHAGE - PRØVEPERIODE

35/09

09/96
SØKNAD OM FRADELING

36/09

09/625
BUSSFORBINDELSE FRA HELLANDSBERG VIA STORJORD VIDERE
TIL NARVIK
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31/09
SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS FRA GBNR. 70/2, STORJORD
Rådmannens innstilling:
I medhold av jordlovens §§ 1 og 12 gis det ikke tillatelse til fradeling av våningshuset fra
Skogvoll, gbnr. 70/2, Storjord, Tysfjord, da huset er å betrakte som eneste våningshus på en
landbruks- og skogeiendom. Fradeling av en så viktig del av gården som våningshuset
vurderes til ikke å være forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. En
fradeling kan også føre til driftsmessige ulemper ved fremtidig utnyttelse av den produktive
marka.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Forslag v/Leif K. Klæboe:
Det gis tillatelse til fradeling av våningshus fra Skogvoll gb nr 70/2, Storjord.
Votering:
Klæboes forslag satt opp mot rådmannens innstilling.
Klæboes forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det gis tillatelse til fradeling av våningshus fra Skogvoll gb nr 70/2, Storjord.
32/09
SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAI
Rådmannens innstilling:
 I h.t. Pbl.1985 §93, 2.ledd pkt.a., godkjennes utvidelse av kaianlegg på matr.nr.17/28,
Hundholmen, i h.t. søknad datert 24.10.08.
 Rekkverk kan kun oppføres i den utstrekning som er nødvendig for å sikre liv og
helse.
 Protester fra naboer tas ikke til følge, da vi ikke kan se at tiltaket medfører ulemper
eller er til sjenanse.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Forslag v/ Stig Setså og Jonny Langmo:
Utvidelse av kai på matr.nr.17/28 godkjennes ikke. Det vises til fylkesmannens brev av
06.07.06 og 05.06.08.
Votering:
Forslaget satt opp mot rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Vedtak:
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I h.t. Pbl.1985 §93, 2.ledd pkt.a., godkjennes utvidelse av kaianlegg på matr.nr.17/28,
Hundholmen, i h.t. søknad datert 24.10.08.
Rekkverk kan kun oppføres i den utstrekning som er nødvendig for å sikre liv og
helse.
Protester fra naboer tas ikke til følge, da vi ikke kan se at tiltaket medfører ulemper
eller er til sjenanse.

33/09
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BYGGING AV HYTTE - GEVA NATURSTED
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Forslag v/Jan Einar Pedersen:
Det gis tillatelse til bygging av hytte ved Geva natursted på g.nr. 58 b,nr 79 Hellandsfjellet.
Henviser til brev av 6.11.09. fra Drag aktivitetspark om at hytta holdes stengt i
kalvingsperioden og flyttes som anvist i brev.
Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det gis tillatelse til bygging av hytte ved Geva natursted på g.nr. 58 b,nr 79 Hellandsfjellet.
Henviser til brev av 6.11.09. fra Drag aktivitetspark om at hytta holdes stengt i
kalvingsperioden og flyttes som anvist i brev.
34/09
ÅPNINGSTID PÆSATUN BARNEHAGE - PRØVEPERIODE
Rådmannens innstilling:
Pæsatun barnehage iverksetter en prøveperiode med endret åpningstid fra og med uke 1 til og
med uke 8 i 2010. Barnehagen åpner klokken 06.45 ved behov. Behovet skal meldes inn til
barnehagen innen torsdag i uken før. Evaluering foretas i etterkant av perioden.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Rådmannnes innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Pæsatun barnehage iverksetter en prøveperiode med endret åpningstid fra og med uke 1 til og
med uke 8 i 2010. Barnehagen åpner klokken 06.45 ved behov. Behovet skal meldes inn til
barnehagen innen torsdag i uken før. Evaluering foretas i etterkant av perioden.

35/09
SØKNAD OM FRADELING
Rådmannens innstilling:
Driftsutvalget opprettholder sitt vedtak sak 9/09, i møte den 02.03.09 om avslag på søknaden
om tilleggsareale til hyttetomt gnr. 63/26 og 39, Rørvik Hytteområde.
Begrunnelse: Argumentene i klage/anke som fremkommer i brev dat. 14.03.09 endrer ikke på
grunnlaget for vedtaket fattet i møte Driftsutvalget den 02.03.09.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Som innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftsutvalget opprettholder sitt vedtak sak 9/09, i møte den 02.03.09 om avslag på søknaden
om tilleggsareale til hyttetomt gnr. 63/26 og 39, Rørvik Hytteområde.
Begrunnelse: Argumentene i klage/anke som fremkommer i brev dat. 14.03.09 endrer ikke på
grunnlaget for vedtaket fattet i møte Driftsutvalget den 02.03.09.

36/09
BUSSFORBINDELSE FRA HELLANDSBERG VIA STORJORD VIDERE TIL
NARVIK
Eldrerådets innstilling:
Da den tidligere bussruten Hellandsberg-Narvik ble nedlagt, mistet Storjord/Korsnes
muligheten til å komme til Narvik tur-retur samme dag og samtidig få utført sine ærender.
Dette har skapt store problemer, spesielt for de eldre.
Eldrerådet krever at en tilfredsstillende forbindelse blir opprettet, i alle fall en gang pr. uke.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Forslag v/ Leif K. Klæoe:
Driftsutvalget henstiller Fylkeskommunen å imøtekomme ønsket fra Eldrerådet i Tysfjord om
en tilfredsstillende løsning for beboerne på Storjord/Korsnes når det gjelder busstilbudet for
området. Driftsutvalget viser til sak 9/09 fra Eldrerådets møte datert 23.10.09.
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Leder av driftsutvalget håndterer saken opp mot Fylkeskommunen.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftsutvalget henstiller Fylkeskommunen å imøtekomme ønsket fra Eldrerådet i Tysfjord om
en tilfredsstillende løsning for beboerne på Storjord/Korsnes når det gjelder busstilbudet for
området. Driftsutvalget viser til sak 9/09 fra Eldrerådets møte datert 23.10.09.
Leder av driftsutvalget håndterer saken opp mot Fylkeskommunen.
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