VIKNA KOMMUNE
Postadresse

Telefon

Telefaks

Postboks 133, Sentrum

74 39 33 00

74 39 00 70 / 74 39 33 12

7901 RØRVIK

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Planutvalg
Grinna, Rørvik samfunnshus
29.06.2011
18:00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Reinert Eidshaug
Børge Andreassen
Marit Kallestad
Dagfinn Eriksen
Ingunn Kjønsø
Bjørn Ola Holm

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
FRP
AP
KRF
SP
V

Følgende medlemmer møtte ikke:
Navn
Funksjon
Unni Merete Skorstad Fjær
MEDL

Representerer
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Bjørn Kristiansen Avd. ingeniør
Anton Bævre
Teknisk sjef
Merknader:
• Det ble foretatt befaring på Engan på boligtomt til Tanberg Finne og
Krystad.
• Det ble framsatt merknader fra Bjørn Ola Holm om at sak vedrørende
reguleringsplan Rørvik ble sendt ut for sent. Ved votering ble det
bestemt at planen tas opp til behandling, med 5 mot 1 stemme fra Bjørn
Ola Holm.
• Børge Andreassen og Marit Kallestad forlot møtet kl. 20.50.

Underskrifter:
Reinert Eidshaug
(sign.)
Børge Andreassen
(sign.)

Marit Kallestad Dagfinn Eriksen
(sign.)
(sign.)

Ingunn Kjønsø Bjørn Ola Holm
(sign.)
(sign.)

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 42/11

Referatsaker

RS 19/11

Vikna Frivilligsentralens Venner - Opprettelse av privat
parkeringsplass ved sentralen

RS 20/11

NVE - Ytre Vikna vindkraftanlegg, Vikna kommune godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan

RS 21/11

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Vedrørende melding om
mobilt steinknuseanlegg Rørvik på Vikna

RS 22/11

Fylkesmann i Nord-Trøndelag - Uttak av fjell og bruk av
mobilt steinknuseanlegg Paulsen Maskin AS - Vikket Rørvik

RS 23/11

Ivan Ulsund Rederi AS - Anmodning om foreløpig uttalelse Muligheter for utbygging av eiendommene

RS 24/11

Adv. Rolf Christensen - Habilitetspørsmål for leder i
planutvalget Reinert Eidshaug

RS 25/11

Norges vassdrags- og energidirektorat - Ytre Vikna
vindkraftanlegg, Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke
godkjenning av detaljplaner for miljø og landskap

RS 26/11

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Søknad om ettergivelse av
gebyr på byggesaksbehandling Vikna kommune - saken
returneres til kommunen
Referat delegert:

RSD 42/11

10/422 - Norbolig AS - søknad om tillatelse til tiltak oppføring av stort boligbygg i 2 etasjer med småleilligheter

RSD 43/11

41/2-feste 3 - søknad om tillatelse til tiltak - utvidelse av
flytebrygge - Salmonor AS, Rørvik

RSD 44/11

Nord-Trøndelag fylkeskommune - Ytre Namdal videregående
skole - Fasade bygg B. Søknad om igangsettingstillatelse

RSD 45/11

Ernst Moe - søknad om tiltak uten ansvarsrett - gjenbygging
av veranda til vinterhage

RSD 46/11

Terje Fornes - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 10/808

RSD 47/11

10/715 - ISS Skadeservice AS - søknad om tillatelse til
renovering av vaskerom til Lorents Sund, Rørvik

RSD 48/11

10/999 - Anne Grete og Frank Walaunet - Søknad om
utvidelse av eksisterende balkong i 1. etasje

RSD 49/11

Frank-Arild Grunnan - søknad om tillatelse til tiltak oppfylling av parkeringsplass mm

RSD 50/11

Hilde Johansen - Søknad om tiltak gnr. 69 bnr. 5 - Forlager

RSD 51/11

10/835 - Bjørnar Strand - Søknad om tiltak uten ansvarsrett fasadeendring - utvidelse av bolighus på tidligere balkong

Lukket

RSD 52/11

10/502 - Samfunnshuset BA - søknad om tiltak uten
ansvarsrett - oppføring av redskapshus inkl. levegg

RSD 53/11

10/405 - Bjørn Endre Buvarp og Astrid Vikestad - Søknad om
tillatelse til tiltak - Diverse endringer på tidligere godkjent
tilbygg til bolighus

RSD 54/11

62/8 - Svenn Terje Hatland: Søknad om fradeling av
grunneiendom rundt eksisterende hus på Hatland

RSD 55/11

10/1572 - Mona Anita Nergård - Søknad om tillatelse til tiltak
- riving av gammel bolig og oppføring av ny bolig

RSD 56/11

10/608 - Andor Drag, Rørvik - Søknad om tillatelse til tiltak oppføring av garasje og forstøtningsmur

RSD 57/11

10/696 - Nord-Trøndelag Fylkeskommune - Ytre Namdal
videregående skole - Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg og
ombygging

RSD 58/11

10/286- Arild Johansen, Rørvik - søknad om tiltak uten
ansvarsrett - riving av garasje og oppføring av ny garasje

RSD 59/11

21/2 - Arne Sund, Sund - Søknad om tiltak uten ansvarsrett oppføring av tilbygg til garasje

RSD 60/11

10/973 - Kjell Skjevelnes, Rørvik - søknad om tiltak uten
ansvarsrett - utskifting av stuevindu til karnapp

RSD 61/11

55/6 - Per Ivar Holm - søknad om tillatelse til tiltak godkjenning av flytebrygge i Nordøyan

RSD 62/11

43/31 - Rita Bondø, Rørvik - søknad om tillatelse til tiltak oppføring av fritidsbolig, Bergsnov

RSD 63/11

74/14 - Irene Kallestad - søknad om tiltak uten ansvarsrett oppføring av uthus
Saker til behandling:

PS 43/11

10/1159 - Eli Anne Tandberg Finne og Ola Krystad, Rørvik Søknad om rammetillatelsetillatelse m/dispensasjonssøknad oppføring av ny bolig på Engan

PS 44/11

23/1 - søknad om utlegging av flytekai i Buvågan, Fornes, og
avkjørsel fra kommunal veg - Buvågan Småbåtlag under
stiftelse v/Tore Vågø, Drag, 7900 Rørvik

PS 45/11

71/53 - Ivan Valø, Guldalveien 5, 7800 Namsos - Klage, datert
04.06.2011, på vedtak i møte i planutvalget 25.05.2011, sak
36/11

PS 46/11

16/1-16/4 - Søknad om tillatelse til å legge ut
flytebrygge/søknad om dispensajon - Slotterøya - Ingvar
Dekkerhus, Rørvik

PS 47/11

52/15 - Søknad om diverse godkjenninger med
dispensasjonssøknad - utbygging av flytekai/bygging av
fastkai-utvidelse, gangveg - Roger Walaunet, 7900 Rørvik

PS 48/11

55/63 - Austafjord Mølle - søknad om bruksendring av del av
første etasje - Stiftelsen Austafjord mølle v/Lillian Chr.
Ulsund, Austafjord, 7900 Rørvik

PS 49/11

10/184 - søknad om tillatelse til tiltak m/søknad om
dispensasjon- tilbygg garasje - Roy Olav Pedersen, Sjøvegen
2, 7900 Rørvik

PS 50/11

Forslag til Reguleringsplan Rørvik fiskerihavn del av Rørvik
sentrum - Områderegulering - 1. gangs behandling

PS 51/11

37/14 - Garstad tiltaksnemnd v/Gunnar Bengtsson Garstad
7900 Rørvik - søknad om endring av bygg, utvidelse

PS 42/11 Referatsaker
Saksprotokoll i Planutvalg - 29.06.2011
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Sakene tas til orientering og legges ved møteboka.

RS 19/11 Vikna Frivilligsentralens Venner - Opprettelse av privat parkeringsplass ved sentralen
RS 20/11 NVE - Ytre Vikna vindkraftanlegg, Vikna kommune - godkjenning av miljø-,
transport- og anleggsplan
RS 21/11 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Vedrørende melding om mobilt steinknuseanlegg
Rørvik på Vikna
RS 22/11 Fylkesmann i Nord-Trøndelag - Uttak av fjell og bruk av mobilt steinknuseanlegg
Paulsen Maskin AS - Vikket Rørvik
RS 23/11 Ivan Ulsund Rederi AS - Anmodning om foreløpig uttalelse - Muligheter for
utbygging av eiendommene
RS 24/11 Adv. Rolf Christensen - Habilitetspørsmål for leder i planutvalget Reinert Eidshaug
RS 25/11 Norges vassdrags- og energidirektorat - Ytre Vikna vindkraftanlegg, Vikna kommune,
Nord-Trøndelag fylke godkjenning av detaljplaner for miljø og landskap
RS 26/11 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Søknad om ettergivelse av gebyr på
byggesaksbehandling Vikna kommune - saken returneres til kommunen

Referat delegert:
RSD 42/11 10/422 - Norbolig AS - søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av stort boligbygg i
2 etasjer med småleilligheter
RSD 43/11 41/2-feste 3 - søknad om tillatelse til tiltak - utvidelse av flytebrygge - Salmonor AS,
Rørvik
RSD 44/11 Nord-Trøndelag fylkeskommune - Ytre Namdal videregående skole - Fasade bygg
B. Søknad om igangsettingstillatelse
RSD 45/11 Ernst Moe - søknad om tiltak uten ansvarsrett - gjenbygging av veranda til
vinterhage
RSD 46/11 Terje Fornes - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 10/808
RSD 47/11 10/715 - ISS Skadeservice AS - søknad om tillatelse til renovering av vaskerom til
Lorents Sund, Rørvik
RSD 48/11 10/999 - Anne Grete og Frank Walaunet - Søknad om utvidelse av eksisterende
balkong i 1. etasje
RSD 49/11 Frank-Arild Grunnan - søknad om tillatelse til tiltak - oppfylling av parkeringsplass
mm
RSD 50/11 Hilde Johansen - Søknad om tiltak gnr. 69 bnr. 5 - Forlager
RSD 51/11 10/835 - Bjørnar Strand - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring utvidelse av bolighus på tidligere balkong
RSD 52/11 10/502 - Samfunnshuset BA - søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av
redskapshus inkl. levegg
RSD 53/11 10/405 - Bjørn Endre Buvarp og Astrid Vikestad - Søknad om tillatelse til tiltak Diverse endringer på tidligere godkjent tilbygg til bolighus
RSD 54/11 62/8 - Svenn Terje Hatland: Søknad om fradeling av grunneiendom rundt
eksisterende hus på Hatland
RSD 55/11 10/1572 - Mona Anita Nergård - Søknad om tillatelse til tiltak - riving av gammel
bolig og oppføring av ny bolig
RSD 56/11 10/608 - Andor Drag, Rørvik - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av garasje
og forstøtningsmur
RSD 57/11 10/696 - Nord-Trøndelag Fylkeskommune - Ytre Namdal videregående skole Søknad om tillatelse til tiltak - Tilbygg og ombygging
RSD 58/11 10/286- Arild Johansen, Rørvik - søknad om tiltak uten ansvarsrett - riving av
garasje og oppføring av ny garasje
RSD 59/11 21/2 - Arne Sund, Sund - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av tilbygg til
garasje

RSD 60/11 10/973 - Kjell Skjevelnes, Rørvik - søknad om tiltak uten ansvarsrett - utskifting av
stuevindu til karnapp
RSD 61/11 55/6 - Per Ivar Holm - søknad om tillatelse til tiltak - godkjenning av flytebrygge i
Nordøyan
RSD 62/11 43/31 - Rita Bondø, Rørvik - søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av
fritidsbolig, Bergsnov
RSD 63/11 74/14 - Irene Kallestad - søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av uthus.

PS 43/11 10/1159 - ELI ANNE TANDBERG FINNE OG OLA KRYSTAD, RØRVIK SØKNAD OM RAMMETILLATELSETILLATELSE M/DISPENSASJONSSØKNAD OPPFØRING AV NY BOLIG PÅ ENGAN
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Planutvalget kan ikke godkjenne omsøkte plassering av bolighus i h.t.
situasjonskart datert 09.06.2011. Plasseringen ligger eksponert til mot sjøen
og passer etter planutvalgets vurdering ikke inn i terrenget. Planutvalget
kan godkjenne plassering av bolighus i henhold til situasjonskart datert
14.06.2010, der vestre vegg legges i flukt med østre vegg på bolighus på
nabotomt mot nord.
2. Planutvalget godkjenner omsøkte avkjørsel.
3. Planutvalget godkjenner plassering av omsøkt rorbu og flytebrygge under
forutsetning av at det innhentes erklæring fra nabo om plassering mindre
enn 4,0 m fra nabogrense.
Med hjemmel i PBL § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for
Engasbukta boligfelt av 17.12.2007 for pkt. 1-3 ovenfor.
Skeie Bygg AS, 7985 Foldereid, gis ansvarsrett som omsøkt, jfr.
saksbehandlerforskriften §§ 12-2, 12-3 og 12-5.
Igangsettingstillatelser gis av administrasjonen.

Saksprotokoll i Planutvalg - 29.06.2011
Behandling:
Forslag fra Børge Andreassen
Saken utsettes. Tiltakshaver bes om å utarbeide fotomontasje for begge alternativer, som legges
fram for planutvalget til ny behandling.
Votering
Forslaget til vedtak fra Børge Andreassen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes. Tiltakshaver bes om å utarbeide fotomontasje for begge alternativer, som legges
fram for planutvalget til ny behandling.

PS 44/11 23/1 - SØKNAD OM UTLEGGING AV FLYTEKAI I BUVÅGAN, FORNES,
OG AVKJØRSEL FRA KOMMUNAL VEG - BUVÅGAN SMÅBÅTLAG UNDER
STIFTELSE V/TORE VÅGØ, DRAG, 7900 RØRVIK
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 19-2 gis det dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, LNF-område sone 2 på land og NFFFA-område i sjø. Dispensasjon

begrunnes med at Buvågen er en av de få naturlige havner på denne siden av Vikna. Ett av
medlemmene vil benytte Buvågen som utgangspunkt for å komme seg til Vågøya der han
har kai og sjøhus, som base for fiskebåt. Det skal ikke legges ut anker på sjøbunnen,
flytekai vil bli fortøyd med tau som festes i land og som senkes ned med lodd. En vil
samtidig unngå utlegging av enkeltvise flytebrygger.
Med hjemmel i PBL § 20-1 gis det tillatelse til tiltak – igangsettingstillatelse for omsøkte
felles flytebrygge med inntil 20 båtplasser, veg og parkeringsplass.
Tore Vågø godkjennes som ansvarshavende, jfr. byggesaksforskriften kap. 12, på følgende
vilkår og forbehold:
• Arbeidet skal utføres i samsvar med bestemmelser og vilkår gitt i PBL med
tilhørende forskrifter og vedtekter.
• At det ikke innkommer merknad fra Sametinget vedrørende samiske kulturminner.
Saksprotokoll i Planutvalg - 29.06.2011
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PS 45/11 71/53 - IVAN VALØ, GULDALVEIEN 5, 7800 NAMSOS - KLAGE, DATERT
04.06.2011, PÅ VEDTAK I MØTE I PLANUTVALGET 25.05.2011, SAK 36/11
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Klage fra Ivan Valø, Namsos, datert 04.06.2011, på vedtak i planutvalget i sak 36/11
tas ikke til følge i planutvalget som underinstans. Klagen inneholder ikke nye
opplysninger som tilsier at vedtaket skal endres.
Foreslåtte endringer mht gesimshøyde, mur i nedre del av fasade og utførelse av
taktekking endrer ikke planutvalgets syn mht til avslag på søknad om dispensasjon
og oppføring av omsøkte bygning. Presedensfaren er fortsatt til stede.
Planutvalgets vedtak i sak 36/11, i møte 25.05.2011, opprettholdes.
Saken sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til avgjørelse som klageinstans.
Saksprotokoll i Planutvalg - 29.06.2011
Behandling:
Ingen andre forslag til vedtak.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PS 46/11 16/1-16/4 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å LEGGE UT
FLYTEBRYGGE/SØKNAD OM DISPENSAJON - SLOTTERØYA - INGVAR
DEKKERHUS, RØRVIK.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 19-2 gis det dispensasjon fra
Kommuneplanens arealdel, NFFFA-område i sjø og LNF-sone 1 på land, for
utlegging av omsøkte flytebrygge i tilknytning til brygge og eksisterende kaianlegg.
Flytebrygge skal brukes i forbindelse med fiskerivirksomhet.
Med hjemmel i PBL § 20-1 gis det tillatelse til tiltak – igangsettingstillatelse, for
utlegging av omsøkte flytebrygge, med følgende vilkår og forbehold:
• Arbeidet skal utføres i samsvar med bestemmelser og vilkår gitt i PBL
med tilhørende forkrifter og vedtekter.
• Før flytebrygge legges ut må det foreligge godkjenning etter havne- og
farvannsloven fra Vikna havnevesen Rørvik Havn KF.
Saksprotokoll i Planutvalg - 29.06.2011
Behandling:
Ingen andre forslag til vedtak.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PS 47/11 52/15 - SØKNAD OM DIVERSE GODKJENNINGER MED
DISPENSASJONSSØKNAD - UTBYGGING AV FLYTEKAI/BYGGING AV FASTKAIUTVIDELSE, GANGVEG - ROGER WALAUNET, 7900 RØRVIK
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 19-2 gis det dispensasjon fra
Kommuneplanens arealdel, NFFFA-område i sjø og LNF-sone 2 på land, for
omsøkte tiltak. Tomta er allerede bebygd og området er privatisert. Det er ingen
merknader fra høringsinstanser.
Med hjemmel i PBL § 20-1 gis det tillatelse til tiltak – igangsettingstillatelse, for
utlegging av omsøkte tiltak, med følgende vilkår:
• Arbeidet skal utføres i samsvar med bestemmelser og vilkår gitt i PBL
med tilhørende forkrifter og vedtekter.
Saksprotokoll i Planutvalg - 29.06.2011
Behandling:
Inhabilitet
Bjørn Ola Holm ble erklært inhabil, jfr. FVL bestemmelser.
Vedtak:
Saken utsettes, da utvalget ikke er vedtaksfør med kun 3 medlemmer.

PS 48/11 55/63 - AUSTAFJORD MØLLE - SØKNAD OM BRUKSENDRING AV DEL
AV FØRSTE ETASJE - STIFTELSEN AUSTAFJORD MØLLE V/LILLIAN CHR.
ULSUND, AUSTAFJORD, 7900 RØRVIK
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis det midlertidig tillatelse for
sommeren 2011, til bruksendring av del av 1. etasje i Austafjord Mølle for
servering. Dette under forutsetning av at brannsikkerheten ivaretas som beskrevet i
søknad og i saksopplysninger.

Saksprotokoll i Planutvalg - 29.06.2011
Behandling:
Ingen andre forslag til vedtak.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PS 49/11 10/184 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK M/SØKNAD OM
DISPENSASJON- TILBYGG GARASJE - ROY OLAV PEDERSEN, SJØVEGEN 2,
7900 RØRVIK
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Med hjemmel i PBL § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanen
Kvaløybyen/Haltvika, vedrørende krav til frisikt for omsøkte tilbygg til bolighus.
Det vil bli tilfredsstillende frisikt også etter at evt. tilbygg er oppført. Det forutsettes
at bestående hekk fjernes i frisiktsonen.
Igangsettingstillatelse gis av administrasjonen når det foreligger søknad om
ansvarsrett.

Saksprotokoll i Planutvalg - 29.06.2011
Behandling:
Ingen andre forslag til vedtak.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PS 50/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN RØRVIK FISKERIHAVN DEL AV
RØRVIK SENTRUM - OMRÅDEREGULERING - 1. GANGS BEHANDLING
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Forslag til ny reguleringsplan for Rørvik Fiskerihavn del av Rørvik sentrum, datert
24.06.2011 og reguleringsbestemmelser revidert 28.06.2011, tas opp til 1. gangs
behandling i planutvalget etter plan- og bygningsloven (PBL) § 12-11.
Planforslag med bestemmelser kvalitetssikres mht den juridiske delen, med evt.
justeringer. Deretter sendes planforslag med vedlegg på høring til berørte instanser
og parter, og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.
Saksprotokoll i Planutvalg - 29.06.2011
Behandling:
Forslag til vedtak fra Børge Andreassen
Forslag til ny reguleringsplan for Rørvik Fiskerihavn del av Rørvik sentrum, datert 24.06.2011
og reguleringsbestemmelser revidert 28.06.2011, tas opp til 1. gangs behandling i planutvalget
etter plan- og bygningsloven (PBL) § 12-11.
Tomt sør/øst - endres til bolig/kontor/forretning.
Industri 1 og 2 – endres til foretning/kontor/industri.
Lokale fiskarlag kontaktes/høres.
Planforslag med bestemmelser kvalitetssikres mht den juridiske delen, med evt. justeringer.
Deretter sendes planforslag med vedlegg på høring til berørte instanser og parter, og legges ut til
offentlig ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Vedtak:
Omforenet forslag til vedtak:
Forslag til ny reguleringsplan for Rørvik Fiskerihavn del av Rørvik sentrum, datert 24.06.2011
og reguleringsbestemmelser revidert 28.06.2011, tas opp til 1. gangs behandling i planutvalget
etter plan- og bygningsloven (PBL) § 12-11.
Tomt sør/øst - endres til bolig/kontor/forretning.
Industri 1 og 2 – endres til foretning/kontor/industri.
Lokale fiskarlag kontaktes/høres.
Planforslag med bestemmelser kvalitetssikres mht den juridiske delen, med evt. justeringer.
Deretter sendes planforslag med vedlegg på høring til berørte instanser og parter, og legges ut til
offentlig ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

PS 51/11 37/14 - GARSTAD TILTAKSNEMND V/GUNNAR BENGTSSON GARSTAD
7900 RØRVIK - SØKNAD OM ENDRING AV BYGG, UTVIDELSE
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Nabomerknad datert 08.06.2011 fra Alf Storvold tas ikke til følge ut fra følgende
forhold:
1. Etter opplysninger fra ansvarlig søker så blir det ingen endringer mht støy og
utslipp i forhold til opprinnelig søknad.
2. Avstand til nabobygg blir på hjørnet mot sør på 8,0 m. det er dermed ingen krav
til brannteknisk utførelse av vegg mot nabobygning.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens (PBL) § 20-1 gis det tillatelse til tiltak –
endring av størrelse på tilbygg som omsøkt. Det vises til vilkår i tidligere gitte
tillatelse i sak DS – nr. 46/11.
Saksprotokoll i Planutvalg - 29.06.2011
Behandling:
Ingen andre forslag til vedtak.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vikna kommune, 7900 Rørvik, 01.07.2011
Roger Andersen
konsulent

