HOVEDUTSKRIFT
Driftsutvalget
Møtested: Margits Minne, Drag
Møtedato: 02.03.2009
Tid: 09.00 – 12.00
Til stede på møtet
Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Leif Kr. Klæboe,
Tor Asgeir Johansen
Forfall: Jan Einar Pedersen
Varamedlemmer: Jonny Langmo
Fra adm. (evt. andre): formannskapssekretær Ante Martin Eriksen, prosjektleder Stig
Eriksen. I tillegg møtte oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm i begynnelsen av møtet,
der han orienterte om oppstart av undervisningen ved Musken skole. Under denne
orienteringen kom det frem at det ikke er budsjettert drift av skolen i 2009.
Innkalling: godkjent.

Saksliste:

godkjent med 2 tilleggsaker

Behandlede saker: 6/09 – 9/09

Ad. referater fra dokumentjournal 09/97-1. Mail fra Tor A. Johansen til Vegvesen ad.
fergerute Drag – Kjøpsvik undertegnet ”for Tysfjord kommune”. Johansen beklaget at dette
var en miss – skulle selvfølgelig være ”for Tysfjord Arbeiderparti” Han har i ettertid korrigert
dette overfor Statens vegvesen.
Driftsutvalget etterlyser svar på spørsmål fra forrige møte, jfr. protokoll fra møte den
5.02.2009.
Underskrifter:
Postadresse:

Besøksadresse:

8280 KJØPSVIK

KJØPSVIK

Telefon:
Telefaks:

75 77 55 10
75 77 55 55

Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.
Kjøpsvik, 3. mars 2009.

Ann-Aashild Hansen
Leder

Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr.
6/09

Arkivsaksnr.
Tittel
07/130
SØKNAD OM FRADELING

7/09

09/31
HØRING: NY RUTEFØRING FOR HURTIGBÅTRUTA I TYSFJORD

8/09

09/91
BREDBÅND I TYSFJORD KOMMUNE

9/09

09/96
SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL; RØRVIK
HYTTEOMRÅDE
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6/09
SØKNAD OM FRADELING
Rådmannens innstilling:
Søknad om fradeling innvilges ikke.
Begrunnelse:
Fylkesmannen ber kommunen om å avslå søknaden. Dispensasjon i hht PBL § 7 vil ikke bli
gitt.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Forslag v/Johanne Ellingsen og Leif Kr. Klæboe:
Driftsutvalget anbefaler utvalget for faste plansaker, her formannskapet, å fatte følgende
vedtak:
Søknad om fradeling av hyttetomt på Gnr. 60, bnr. 3 i Vassnesodden innvilges
Tysfjord kommune har tidligere dispensert for fradeling i samme område.
Tysfjord kommune vurderer det slik at innvilgelse av denne dispensasjonen ikke vil få
betydelige konsekvenser for miljø, vedrørende dyreliv og vassdrag.
Det vil ikke bli innvilget nye fradelinger i området før ny arealplan er vedtatt i Tysfjord
kommune.
Votering
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget.
Ovennevnte forsalg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om fradeling av hyttetomt på Gnr. 60, bnr. 3 i Vassnesodden innvilges
Tysfjord kommune har tidligere dispensert for fradeling i samme område.
Tysfjord kommune vurderer det slik at innvilgelse av denne dispensasjonen ikke vil få
betydelige konsekvenser for miljø, vedrørende dyreliv og vassdrag.
Det vil ikke bli innvilget nye fradelinger i området før ny arealplan er vedtatt i Tysfjord
kommune.
7/09
HØRING: NY RUTEFØRING FOR HURTIGBÅTRUTA I TYSFJORD
Rådmannens innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Forslag v/Leif Kr. Klæboe og Leif Harald Olsen:
Driftsutvalgets ruteforslag for hurtigbåtforbindelse i Tysfjord vedtas.
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Vi ber om at Nordland fylkeskommune ivaretar Tysfjord kommunes reiselivssatsing samtidig
som fastboende får sitt nødvendige transportbehov ivaretatt.
Høringsuttalelsene fra kommunedelsutvalgene er hensyntatt i størst mulig grad.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Driftsutvalgets ruteforslag for hurtigbåtforbindelse i Tysfjord vedtas.
Vi ber om at Nordland fylkeskommune ivaretar Tysfjord kommunes reiselivssatsing samtidig
som fastboende får sitt nødvendige transportbehov ivaretatt.
Høringsuttalelsene fra kommunedelsutvalgene er hensyntatt i størst mulig grad.
8/09
BREDBÅND I TYSFJORD KOMMUNE
Rådmannens innstilling:
På bakgrunn av de foreliggende opplysninger i saken anbefaler rådmannen at Formannskapet
fatter følgende vedtak:
Tysfjord kommune ber Telenor utføre utbygging av sentralene Musken og Botn/Korsnes slik
at abonnentene i området får tilgang til bredbånd. Kostnadene for utbyggingen forutsettes å
være slik de er gitt i tilbud via Bredbåndsprosjektet i Salten med hhv kr 420 000 og kr
400 000. Til sammen kr 820 000.
Beløpet dekkes inn på følgende måte:
Tilskudd HøyKom og KRD
Tilskudd andre
Avsatte STH-midler
Til sammen

kr
”
kr

410 000
”85 000
325 000
820 000

De 4 øvrige sentralene vedtas ikke utbygd pga manglende budsjettdekning til egenandel.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Felles endringsforslag:
Siste setning i innstillingen utgår.
Rådmannens innstilling med endringsforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
På bakgrunn av de foreliggende opplysninger i saken anbefaler driftsutvalget at
formannskapet fatter følgende vedtak:
Tysfjord kommune ber Telenor utføre utbygging av sentralene Musken og Botn/Korsnes slik
at abonnentene i området får tilgang til bredbånd. Kostnadene for utbyggingen forutsettes å
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være slik de er gitt i tilbud via Bredbåndsprosjektet i Salten med hhv kr 420 000 og kr
400 000. Til sammen kr 820 000.
Beløpet dekkes inn på følgende måte:
Tilskudd HøyKom og KRD
Tilskudd andre
Avsatte STH-midler
Til sammen

kr
”
kr

410 000
”85 000
325 000
820 000

9/09
SØKNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL;
RØRVIK HYTTEOMRÅDE
Rådmannens innstilling:
Omsøkt tillegg, datert 18.07.07, til hyttetomt 63/26,39 i Rørvik hytteområde, kan ikke
aksepteres.
Et slikt tiltak vil være i strid med planens bestemmelser og intensjoner, og vil skape
presedens for de øvrige tomter i planområdet.
Behandlingen i Driftsutvalget:
Felles endringsforslag: ”kan ikke aksepteres” endres til: ”avslås”
Rådmannens innstilling med endringsforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Omsøkt tillegg, datert 18.07.07, til hyttetomt 63/26,39 i Rørvik hytteområde, avslås.
Et slikt tiltak vil være i strid med planens bestemmelser og intensjoner, og vil skape
presedens for de øvrige tomter i planområdet.
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