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REFERATER:

Tatt til orientering.

DELEGERTE VEDTAK:

Tas til etterretning

40/14
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014 - 2026, FORSLAG TIL
HØRINGSDOKUMENT, l. GANGS BEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Vedtak:
Planforslag til Kommuneplanens arealdellegges ut på høring med følgende endringer:

Del l, Planbeskrivelse:
Tabeller og innold endres i henhold til gjennomgang av områder i konsekvensutredning og
risiko- og sårbarhetsanalyse.

Konsekvensutredning, vedlegg til planbeskrivelse:
SF22: Omgjøres til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
SF24: Korrigeres til seks hytter/fritidsboliger.
SF27: Eksisterende hytte område i nærheten må tegnes må tegnes i kartet med skravur

fri tids bebyggelse.
SF30: Kan utvides med inntil fritidsboliger med krav om reguleringsplan.
SF31: Sørligste feltet tas ut. Det kreves reguleringsplan for det nordligste feltet.
SF32: Tas ut av plan.
NB36: Korriger ROS-analyse i forhold til høyspent og gjør om området til kombinerte formåL.
FR38: Deles opp i to ulike felt. Boliger nederst, fritidsboliger øverst.
FR39: Skravur i kart korrigeres i henhold til innspilI.
FR40: Tas ut av plan.
ID41: Endres til idrettsformål i konklusj on.
TU42: Skravur i kart må endres til Fritids- og turistformåL.
Haroen: Nytt område til idrettshall og eventuell fremtidig skole tas inn i plan.

Del 2, Plan bestemmelser:
§ 1.4 bokstav a: Korriger ved å ta ut siste setning.

§ 1.4 bokstav g: %-BYA økes til 40 og BYA settes til 300 m2.
§ 1.4 bokstav l: Bestemmelsen ryddes opp i. Utnyttingsgrad for ulike tiltak reguleres av

plan- og bygningsloven sammen med § 1.4 bokstav g.
§ 1.4 bokstav n: Bestemmelse fra gjeldende kommuneplan angående naturlig vegetasjon

langs vassdrag videreføres og tas inn i plan.
§ 1.5 bokstav a: Begrepet ((kulturmyndighetene)) tas inn i stedet for ((Sametinget))

ettersom det fanger bredere og er beskrevet i retningslinjene.
§ 1.6 bokstav a: Beiarelva tas ut av forbudsbestemmelsen om 100 meter fra vassdrag.

Valnesvassdraget legges tiL.
§ 1.6 generelt: Nødvendige unntak for vedtatte reguleringsplaner, eksisterende tiltak og

tiltak i henhold til LNFR-a formål tas inn.



§ 2.6 generelt: Bestemmelse om at plassering av campingvogn og bobil kun er tilatt på
campingplass og boligtomter/gårdstun tas inn.
Utnyttelsesgrad justeres i henhold til § 1.4 bokstav g og § 2.7.1 bokstav
a.
Nødvendige bestemmelser til hensynssoner tas inn.
Omgjøres til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
Byggegrenser justeres i henhold til grenser i informasjonsbrosjyre
((Bebyggelse nær høyspentanlegg)).

§ 3.1 bokstav b:

§ 5 ff:
§ 6.2 bokstav a:
§ 7.2 bokstav b:

Del 3, Arealplankart:
Innold endres i henhold til gjennomgang av områder i konsekvensutredning og risiko- og

sårbarhetsanalyse.
Reguleringsplan Strand må legges inn.
Områder for eksisterende råstoffutvinning legges inn i Evjen, Steinåga, Nes, Solbakk og
Blåmoli siden disse har eksistert i ca 50 år.
Campingplass på K væl tas inn i henhold til tilatelse gitt i 1986.

Alle forslag til endring:

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Planforslag til Kommuneplanens arealdellegges ut på høring med følgende endringer:

Del l, Planbeskrivelse:
Tabeller og innold endres i henhold til gjennomgang av områder i konsekvensutredning og
risiko- og sårbarhetsanalyse.

Konsekvensutredning, vedlegg ti planbeskrivelse:
SF22: Omgjøres til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
SF24: Korrigeres til seks hytter/fritidsboliger.
SF27: Eksisterende hyte område i nærheten må tegnes må tegnes i kartet med skravur

fritidsbebyggelse.
SF30: Kan utvides med inntil fritidsboliger med krav om reguleringsplan.
SF31: Sørligste feltet tas ut. Det kreves reguleringsplan for det nordligste feltet.
SF32: Tas ut av plan.
NB36: Korriger ROS-analyse i forhold til høyspent og gjør om området til kombinerte formåL.
FR38: Deles opp i to ulike felt. Boliger nederst, fritidsboliger øverst.
FR39: Skravur i kart korrigeres i henhold til innspilL.
FR40: Tas ut av plan.
ID41: Endres til idrettsformål i konklusjon.
TU42: Skravur i kart må endres til Fritids- og turistformåL.
Harroen: Nytt område til idrettshall og eventuell fremtidig skole tas inn i plan.

Del 2, Plan bestemmelser:
§ 1.4 bokstav a: Korriger ved å ta ut siste setning.

§ 1.4 bokstav g: %-BYA økes til 40 og BYA settes til 300 m2.



§ 1.4 bokstav l:

§ 1.4 bokstav n:

§ 1.5 bokstav a:

§ 1.6 bokstav a:

§ 1.6 generelt:

§ 2.6 generelt:

§ 3.1 bokstav b:

§ 5 ff:
§ 6.2 bokstav a:

§ 7.2 bokstav b:

Bestemmelsen ryddes opp i. Utnyttingsgrad for ulike tiltak reguleres av
plan- og bygningsloven sammen med § 1.4 bokstav g.
Bestemmelse fra gjeldende kommuneplan angående naturlig vegetasjon
langs vassdrag videreføres og tas inn i plan.
Begrepet ((kulturmyndighetene)) tas inn i stedet for ((Sametinget))
ettersom det fanger bredere og er beskrevet i retningslinjene.
Beiarelva tas ut av forbudsbestemmelsen om 100 meter fra vassdrag.
Valnesvassdraget legges tiL.
Nødvendige unntak for vedtatte reguleringsplaner, eksisterende tiltak og
tiltak i henhold til LNFR-a formål tas inn.
Bestemmelse om at plassering av campingvogn og bobil kun er tilatt på
campingplass og boligtomter/gårdstun tas inn.
Utnyttelsesgrad justeres i henhold til § 1.4 bokstav g og § 2.7.1 bokstav
a.
Nødvendige bestemmelser til hensynssoner tas inn.
Omgjøres til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
Byggegrenser justeres i henhold til grenser i informasjonsbrosjyre
((Bebyggelse nær høyspentanlegg)).

Del 3, Arealplankart:
Innold endres i henhold til gjennomgang av områder i konsekvensutredning og risiko- og

sårbarhetsanalyse.
Reguleringsplan Strand må legges inn.
Områder for eksisterende råstoffutvinning legges inn i Evjen, Steinåga, Nes, Solbakk og
Blåmoli siden disse har eksistert i ca 50 år.
Campingplass på K væl tas inn i henhold til tillatelse gitt i 1986.

Alle forslag til endring:
Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstiling:
Forslag til kommuneplanens arealdel for 2014- 2026 legges ut til offentlig ettersyn jfr. plan og
bygningslovens § 11- 14. Planforslaget består av planbeskrivelse, planbestemmelser og
plankart. Planen omfatter alt areal i Beiarn kommune, både land og sjøareal.

Innspil og merknader til høringsdokument må være mottatt innen 31. januar 2015.

41/14
BUDSJETT 2015

Vedtak:
Plan-og ressursutvalget tar fremlagte forslag til budsjett for 2015 til orientering.

Rådmannens innstiling:
1 A vgifts- og gebyrregulativet for 2015 vedtas iht. vedlegg.

2 Budsjettet for året 2015, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for

kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:



Budsjett 2015
Rammeområde 1.1 Sentral ledelse 10.813.327

Rammeområde 1.2 Oppvekst 23.291.297

Rammeområde 1.3 Helse og omsorg 42.573.969

Rammeområde 1.4 Religiøse formål 1.462.000

Rammeområde 1.5 Land./kul.miljø 9.249.162

Rammeområde 1.6 Teknisk 6.605.348

Rammeområde 1.7 Næring -2.417.753

SUM - til fordeling drift 91.577.350

3 Beiarn kommune skriver ut eiendomsskatt, jfr eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.

I medhold av eiendomsskatteloven § 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker
og bruk og på øvrige eiendommer.

I medhold aveiendomsskattelovens § 11 vedtas følgende skatte satser for 2014:
Verker og bruk: 7 promille
Øvrige eiendommer: 4 promile

Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer med forfall 20.03, 20.07 og 20.11.

For øvrig skal utskrivingen av eiendomsskatt bygge på eiendomsskattevedtektene
som er vedtatt av kommunestyret 12.05.10, sak 16/10.

4 Beiarn kommune tar opp lån på kr. 12.467.000. Kommunens låneopptak anvendes

til delfinansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte
spesifikasjoner og oversikter.

5 Økonomiplan for Beiarn kommune for 2015 - 2018 vedtas slik det fremgår av
vedlagte spesifikasjoner og oversikter.

42/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL 01.10.14

Vedtak:

Protokoll fra møte 01.10.14 godkjent.

Enstemmig vedtatt.


