Nesna kommune

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 17.06.2020
Tid: 10:00 – 10:30

Til stede på møtet
Medlemmer:

Hanne Davidsen, Kurt-Are Einmo, Jan-Erik Pedersen, Stine Mathisen,
Mette Gårdvik, Kristian Sivertsen, Jørn Ståle Pettersen

Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Rådmann Lill Stabell, leder Plan og utvikling Thomas Meisfjord

Innkalling:
Saksliste:
Behandlede saker:

Godkjent
Godkjent
Sak 32/20, 33/20 o g35/20

Jeg bekrefter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Nesna, 17.06.2020

____________________
Hanne Davidsen
Ordfører

Moveien 24
8700 NESNA

Telefon: 75067000
Telefaks: 75067001

postmottak@nesna.kommune.no
www.nesna.kommune.no

SAKSLISTE
Saksnr.
31/20

Arkivsaksnr.
Tittel
19/834
Søknad om dispensasjon - Gnr 57/114

32/20

17/585
Kulturminneplan for Nesna kommune

33/20

20/407
Nesna kommunes regnskap og årsmelding 2019

34/20

20/417
Økonomirapporter til formannskapet

35/20

19/863
Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan, utvidelse og fortetting av
Husby hyttefelt
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31/20
Søknad om dispensasjon - Gnr 57/114

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet fatte følgende vedtak:
Stein Hamre arkitektkontor har på vegne av tiltakshaver søkt om dispensasjon for
flytebrygge og større garasje enn sentrumsplanen tilsier, dette etter PBL§1-8 og PBL §19-1.
1. Det gis dispensasjon fra sentrumsplanen jf. PBL §19-2, for garasje inntil 80m2, på
eiendommen Gnr 57 Bnr 114.
2. På ovenstående forklaringer avslås dispensasjon til flytebrygge m/Pir, vandring etter
PBL§1-8 og PBL§19-2 da ulempene med å gi dispensasjon er klart større enn
fordelene.

Behandling:
Hanne Davidsen fremmet forslag om å utsette saken til neste møte, og utsettelsesforslaget
ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

32/20
Kulturminneplan for Nesna kommune

Ordførers innstilling:
Ordføreren anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Det vises til saksutredningen og Kulturminneplan for Nesna kommune 2020 - 2024 med to
vedlegg.
Kulturminneplan for Nesna kommune 2020 - 2024 vedtas med de endringene som
framkommer i saksutredningen.

Behandling:
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Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Det vises til saksutredningen og Kulturminneplan for Nesna kommune 2020 - 2024 med to
vedlegg.
Kulturminneplan for Nesna kommune 2020 - 2024 vedtas med de endringene som
framkommer i saksutredningen.

33/20
Nesna kommunes regnskap og årsmelding 2019

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å innby kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Driftsregnskapet 2019:
Det fremlagte årsregnskap for 2019 godkjennes.
Investeringsregnskapet 2019:
Det fremlagte årsregnskap for 2019 godkjennes.
Årsmelding 2019:
Årsmelding for 2019 tas til orientering.

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Driftsregnskapet 2019:
Det fremlagte årsregnskap for 2019 godkjennes.
Investeringsregnskapet 2019:
Det fremlagte årsregnskap for 2019 godkjennes.
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Årsmelding 2019:
Årsmelding for 2019 tas til orientering.

34/20
Økonomirapporter til formannskapet

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:
Økonomirapport pr mai 2020 tas til orientering.

Behandling:
Hanne Davidsen fremmet forslag om å utsette saken, og utsettelsesforslaget ble enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

35/20
Fastsetting av planprogram - detaljreguleringsplan, utvidelse og fortetting av Husby
hyttefelt

Rådmannens innstilling:
Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:
Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, jfr. §4-1 vedtas
fremlagt planprogram datert 04.06.2020 som grunnlag for detaljregulering av Husby
hyttefelt (planid. 1828 2019 001).

Behandling:
Kristian Sivertsen fremmet følgende tilleggsforslag:
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Formannskapet ber om at administrasjonens anbefalinger til planprogrammet følges:
Foreslått plangrense opprettholdes.
Noe mer fortetting i eksisterendefelt og langs eksisterende veier anbefales.
Utbygging avgrenses til området nord for registrert naturbeitemark og rikmyr.
Området sør for dette avsettes til LNF/friluftsliv
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kristian Sivertsens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det vises til saksutredningen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9, jfr. §4-1 vedtas
fremlagt planprogram datert 04.06.2020 som grunnlag for detaljregulering av Husby
hyttefelt (planid. 1828 2019 001).
Formannskapet ber om at administrasjonens anbefalinger til planprogrammet følges:
Foreslått plangrense opprettholdes.
Noe mer fortetting i eksisterendefelt og langs eksisterende veier anbefales.
Utbygging avgrenses til området nord for registrert naturbeitemark og rikmyr.
Området sør for dette avsettes til LNF/friluftsliv
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