
~ Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Plan- og ressursutvalget

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 01.10.2014 Tid: 10:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Bror Even Hemminghytt
Kjell Sandmo
Rune Jørgensen
Tone K. Helbostad
Ole-Håkon Hemminghytt

Forfall Møtt for

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
DS
PS 35, 36, 37, 38 , 39/13

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

8110 MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001

Postadresse:



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

35/14 14/519
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN-OG RESSURSUTVALGET
27.08.14

36/14 14/502
FOLKEHELSEPLAN 2014

37/14 13/698
KLAGE OVERTREDELSESGEBYR GNR 17/71

38/14 13/528
KLAGE - ULOVLIGHETSOPPFØLGING BRØNNVIKVATNET

39/14 12/618
KLAGE - DISPENSASJON OSBAKKJELLET



REFERATER:

Tatt til orientering.

DELEGERTE VEDTAK:

Tatt til etterretning

Muoidejohka:
Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune ønsker å bli invitert med på NVE's sluttbefaring.
Plan- og ressursutvalget viser ellers til rapport fra tidligere befaring.

. Ikke forbygd på Hammarnessiden av elva

. Ikke lagt til rette for gyte områder

. Skogen har kun blitt tatt vare på for den ene eiendommen.

35/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN-OG RESSURSUTVALGET 27.08.14

Vedtak:

Protokoll godkjent.

Enstemmig vedtatt

36/14
FOLKEHELSEPLAN 2014

Plan-og ressursutvalgets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Framlagte forslag til kommunens første folkehelseplan godkjennes av Plan og ressursutvalget
og sendes videre til kommunestyret for endelig godkjenning.

Merknad: Planen legges fram til nytt kommunestyre for vurdering om når hele
Folkehelseplanen bør rulleres. Handlingsplanen//aktivitetsplanen bør rulleres hvert år.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Tone Helbostad.



37/14
KLAGE OVERTREDELSESGEBYR GNR 17/71

Vedtak:

Vedtaket opprettholdes.
Vedtaket begrunnes med byggesaksforskriften § 12-4 bokstav a:

§ 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar
I tilegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-6 har ansvarlig utførende
ansvar for
a) at utførelsen er kvalitetssikret og i samsvar med produksjonsunderlaget, og at

eventuelle vilkår som følger av tilatelse eller særskilte krav til utførelsen gitt
i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt

Enstemmig vedtatt.

38/14
KLAGE - ULOVLIGHETSOPPFØLGING BRØNNVIKVATNET

Vedtak:
Vedtaket opprettholdes.
Vedtaket begrunnes med:

. at tiltaket vurderes til å være så lite at det går under plan- og bygningsloven § 20-3
første ledd bokstav a) kombinert med kommunens mulighet til å avstå fra å forfølge
mindre overtredelser etter plan- og bygningsloven § 32- 1 andre ledd

. at tiltaket var forsøkt rettet med søknad

. at tiltaket allerede er revet

Enstemmig vedtatt.

39/14
KLAGE - DISPENSASJON OSBAKKJELLET

Vedtak:
Vedtaket opprettholdes.

Vedtaket begrunnes med at Fylkesmannen i Nordland har frarådet dispensasjon og at plan- og
bygningsloven § 19-2 fjerde ledd andre punktum da sier: ((Kommunen (bør ikke J dispensere
fra planer (... J når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasj onssøknadem).

Enstemmig vedtatt.


