Frosta kommune

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:

Kommunestyret

Møtested:

Kommunestyresalen, Kommunehuset

Dato:

10.12.2019

Tid:

17:00 – 18:15

Faste medlemmer:
Kari Ydsti Presthus
Berit Skaslien
Frode Olsen
Stig Arild Oldervik
Gunnar Aursand
Frode Revhaug
Linn Beate Skogholt
Stig Tore Laugen
Anne Mille Røttereng
Tore Moksnes
Lars Myraune
Trine Haug
Anders Reitan
Karl Martin Viken
Ingvild Hjelde
Lars Erik Saltrø Nilssen

Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

AP
AP
AP
AP
AP
H
H
H
H
H
H
SP
SP
SP
SP
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Stig Morten Sandvik
V
Skjæran

Følgende varamedlemmer møtte:
Det har ikke lyktes å skaffe varamedlem for
Venstre

Tilstede fra administrasjonen: : Kommunedirektør Knut-Helge Rønning, Enhetsleder Halfdan
Jonsson (sakene 119/19,120/19 og 121/19), Enhetsleder Jostein Myhr (sak 123/19), Arkivleder Tove
R. Bratsvedal

Merknader: Innkalling og sakliste ble godkjent. Lars Erik Saltrø Nilssen og Linn Skogholt ble
valgt til å underskrive protokollen sammen med ordfører.
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de arkene vi har signert i møteboka er i
samsvar med det som ble vedtatt i møtet.
______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

______________________

______________________

_______________________

SAKLISTE
Utvalgssaksnr:

Sakstittel

Lukket

Arkivsaksnr.

PS 118/19

Referatsaker

RS 36/19

Orienteringer fra ordfører

RS 37/19

Orientering Værnesregionen

RS 38/19

Plantegninger datert 27.11.2019

2018/3325

PS 119/19

Klage - Søknad om dispensasjon fra
gjeldene reguleringsplan Kransarvika
og 100-metersbeltet til sjø for fradeling
av to tomter til hytteformål fra gnr. 34
bnr. 1

2018/3917

PS 120/19

Reguleringsplan Viktil hyttefelt, gnr.
28 bnr. 01 - fortetting i eksisterende
hyttefelt - 1. gangs behandling.

2019/3608

PS 121/19

Bergslia Trinn 2 - sluttbehandling

2014/3494

PS 122/19

Møteplan for Formannskap og
Kommunestyre 2020

2019/4729

PS 123/19

Smittevernplan Frosta kommune

2019/4531

PS 124/19

Selskapsavtale interkommunalt arkiv
Trøndelag IKS- endring i
selskapsavtalen for 2020

2019/4383

PS 125/19

Kontrollutvalgets årsplan-møteplan for
2020

2019/4868

PS 118/19 Referatsaker
Behandling i Kommunestyret - 10.12.2019

RS 36/19 Orienteringer fra ordfører










Utviklingsamtale med Kommunedirektør 02.12.19
Møte med gruppelederne 11.11.19
Møteplan 2020: Møte KS Innbyggerinvolvering Temamøte 24.3 kl 17.
Møte FM og kartverket 3.12. Arealplan, mekling og fremdrift. Digital planregister.
Møte HU Transport v/ leder Karin Bjørkhaug 5.12 om samferdsel/kollektiv / innherredsbyen
Konstituering i IR, Legevakt, TRD Havn, Krisesenter og årsmøte i RMN. Fylkesmøte i KS.
Frostastiens venner stiftet.
Innherredsbyen: felles areal og transportstrategi for Innherred.
Samling KS og FM 9.-10.12. Ordførerrollen

Det kommer 2 tilleggssaker til møte 17.12:
1. Det er anskaffet ny gravemaskin for bruk på kirkegården. Handelen må formelt vedtas i KO da den etter revisjonene anbefaling må tas som investering og ikke gjennom driften. Og for å
spare mye arbeid, er revisjonene klare råd å foreta dette vedtaket i år.
2. Så kommer det sak om avsetning til ubudne fonds som skal gå til innskudd i KLP.

RS 37/19 Orientering Værnesregionen
Ingen orienteringer fra Værnesregionen.
RS 38/19 Plantegninger datert 27.11.2019
Enhetsleder Halfdan Jonsson orienterte om plantegningene ved Sentrum.

Vedtak
Referatene tas til orientering.

RS 36/19 Orienteringer fra ordfører
RS 37/19 Orientering Værnesregionen
RS 38/19 Plantegninger datert 27.11.2019

PS 119/19 Klage - Søknad om dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan
Kransarvika og 100-metersbeltet til sjø for fradeling av to tomter til hytteformål
fra gnr. 34 bnr. 1
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Klagen fra Fritidsboliger M-N AS v/Pretor Advokat AS av 14.08.2019 på vedtak i sak KST SAK
66/19 av 18.06.2019 tas til følge og vedtaket oppheves.
Forutsetningen i plan-og bygningsloven § 19-2 om at fordelene ved å gi en dispensasjon skal være
klart større enn ulempene anses å være til stede.
Vedtaket er fattet iht. plan- og bygningsloven § 1-9.
Videre:
Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan fra formålet Spesialområde Friluftsområde og
100-metersbeltet til sjø iht. brev av 26.11.2018 fra Fritidsboliger M-N AS v/Pretor Advokat AS
vedtas iht. PBL § 19-2. for søknad om fradeling av 2 hyttetomter i Kransarvika –gnr.34 bnr., iht.
PBL § 20-1. med følgende vilkår for tillatelsen:
•

Endret plassering og størrelse av tomtene slik som foreslått av Frosta kommune vist i
illustrasjon datert 09.01.2019.

•

Ved godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak for utbygging av den første fritidsboligen
må området utenfor de nye tomtegrensene tilbakeføres til opprinnelig terreng av hensyn til
naturmangfoldsverdiene. Dette må utføres og bekostes av tiltakshaver.

•

Ved godkjenning av søknad om tillatelse til tiltak for utbygging av den første fritidsboligen
må tiltakshaver dokumentere at tiltak innenfor Spesialområde Bevaringsområde kulturminner
reverseres og terrenget tilbakeføres med stedegne masser.

•

Det settes som vilkår i byggesøknaden at parkering skal løses på egen tomt for de omsøkte
tomtene.

•

Utbygging av de nye tomtene må gjøres iht. de gjeldende reguleringsplanbestemmelsene for
byggeområder – fritidsbebyggelse.

•

Ny bebyggelse plasseres innenfor de byggegrenser som er tegnet inn i rådmannens justerte
tomteforslag.

•

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak må det foreligge dokumentasjon på
grunnforholdene.

og med følgende råd:

•

Før kommunen kan behandle byggesøknad må/bør den sendes Trøndelag fylkeskommune for
vurdering av om tiltaket kan være utilbørlig skjemmende og ev. behov for arkeologisk
registreringer.

•

Iht. den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 annet ledd dvs.
dersom det i løpet av arbeidet oppdages noe som kan være et automatisk fredet kulturminne
skal arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles. Dette må også videreformidles til de som
skal utføre selve gravearbeidet.

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2019
Karl Martin Viken SP ba om at hans habilitet ble vurdert jfr. Forvaltningsloven § 6 b.
Viken ble funnet inhabil og fratrådte under behandlinga av saken.
Ola Alstad SP deltok under behandlinga av saken.
Forslag fra Anders Reitan: Saken utsettes til neste møte 17/12-19.
Vedtak
Forslag fra Anders Reitan enstemmig vedtatt.
Saken utsettes til neste møte 17/12-19.

PS 120/19 Reguleringsplan Viktil hyttefelt, gnr. 28 bnr. 01 - fortetting i
eksisterende hyttefelt - 1. gangs behandling.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
I hht. Plan- og bygningslovens § 12 - 10 og 12 – 1 vedtas saken lagt ut til offentlig ettersyn, og
sendes til høring til berørte naboer og nødvendige offentlige instanser med en frist for uttalelse på 6
uker.

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2019

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
I hht. Plan- og bygningslovens § 12 - 10 og 12 – 1 vedtas saken lagt ut til offentlig ettersyn, og
sendes til høring til berørte naboer og nødvendige offentlige instanser med en frist for uttalelse på 6
uker.

PS 121/19 Bergslia Trinn 2 - sluttbehandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Detaljregulering Bergslia Trinn 2, utvidelse av eksisterende boligfelt på del av gnr. 44 bnr. 01
godkjennes i medhold av Plan- og Bygningslovens § 12 – 10 og 12 – 12.

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2019
Oppdaget feil i gårds og bruksnr. Det skal være 42/1.
Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Detaljregulering Bergslia Trinn 2, utvidelse av eksisterende boligfelt på del av gnr. 42 bnr. 01
godkjennes i medhold av Plan- og Bygningslovens § 12 – 10 og 12 – 12.

PS 122/19 Møteplan for Formannskap og Kommunestyre 2020
Behandling i Formannskapet - 26.11.2019
Formannskapsmøte 24.11 – endres til Kommunestyremøte kl. 17.00.
Vedtak
Kommunedirektørens innstilling samt endringsforslag i møte enstemmig tiltrådt.
Innstilling til Kommunestyret 10.12.2019:
Møteplan for 2020 vedtas.

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2019
Temamøte 24/3-20 innhold: Innbyggerinitiativ.
Vedtak
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:

Møteplan for 2020 vedtas.

PS 123/19 Smittevernplan Frosta kommune
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Planen legges ut til høring på kommunens hjemmeside med høringsfrist 1.februar 2020

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2019

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Planen legges ut til høring på kommunens hjemmeside med høringsfrist 1.februar 2020

PS 124/19 Selskapsavtale interkommunalt arkiv Trøndelag IKS- endring i
selskapsavtalen for 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2020.

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2019

Vedtak
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2020.

PS 125/19 Kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2020
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2020 til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 10.12.2019
Kontrollutvalgets leder Anders Reitan orienterte i saken.
Vedtak
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2020 til orientering.

