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Ordfører Monika Sande ønsket velkommen og spurte om noen hadde innvendinger til
innallingen. Kommentarer til innkallingen fra representanten Håkon Sæther ble besvart av
ordføreren. Møtet ble deretter erklært lovlig satt. Det var ingen innvendinger til sakskartet.

Referater:
Referatene ble gjennomgått enkeltvis. Herunder er det avklart at Gudbjørg Navjord og Agot
Eide representerer kommunen på årsmøte i Utmarkskommunenes sammenslutning.

I tilknytning til referatene ble det orientert om at økonomisjef Jarl Dokmo har sagt opp sin
stiling og at han vil fratre som AFP-pensjonist fra 28. august 2014.

14/14
BEIARN HOTELL AS

Vedtak:

Beiarn kommune selger sine aksjer i Beiarn Hotell AS til tilbudt pris.

Enstemmig vedtatt.

15/14
REPARASJON AV LAKSETRAPPA I TOLLÁGA

Vedtak:
Til reparasjon av laksetrappa i Tollåga gir Beiarn kommune, Beiarelva SA et tilskudd, som
omsøkt, på kr. 60.000.

Tilskuddet gis under forutsetning av fullfinansiering som beskrevet i søknaden.
Tilskuddet finansieres som følger:
TidL. avsatt til bundne fond (ansvar 1580) kr. 30.000.-
Ny bevilgning Næringsfond kr. 30.000.-

Tilskuddet utbetales etter dokumentasjon av prosjektregnskap.

Enstemmig vedtatt.

16/14
DET ALJREGULERINGSPLAN FOR KVITBERGET DOLOMITTBRUDD,
LJØSENHAMMEREN I BODØ KOMMUNE - 2.GANGS HØRING

Vedtak:

Beiarn kommune har i dag en vanskelig kommunikasj onsløsning mot andre kommuner og
vekstsentra i Salten. Fv 812 fra Saltdal/E6 og fra Tuv og er i dag hovedferdselåren til og fra
Beiarn kommune, og det er derfor viktig at regularitet og trafikksikkerhet er best mulig
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ivaretatt. Vi ser positivt på et dolomittuttak på Ljøsenhammeren, og en utbedring av Fv 812
som en følge av dette.

Selv med et begrenset årsuttak på 50 000 tonn er Beiarn kommune bekymret for
konsekvensene for trafikksikkerheten på Fv 812. Mellom Skar - Ljøsenhammeren er veien
stedvis svært bratt, smal og svingete. Ut fra reguleringsbestemmelser og det som er opplyst fra
tiltakshaver, må det forventes at produksjon og transport ikke vil fordeles jevnt over året, og at
trafikkbelastningen fra dolomittransporten vil bli høy i perioder. Vi har allikevel forståelse for
at det er behov for en prøveperiode med et mindre uttak i forkant av enn utbedring av Fv 812.

Tiltakshaver har signalisert at årsproduksjonen skal økes opp mot 400 000 tonn, og at det vil
bli gjort nødvendige utbedringer på Fv 812. Det er allkevel fra Beiarn kommune viktig å
påpeke at forslag til reguleringsbestemmelser åpner for en tidsubegrenset og periodevis
betydelig økning i tungtrafikken på Fv 812, uten at det gjøres tiltak på vegen. Ut fra
trafikksikkerhetsmessige forhold ber Beiarn kommune om at periode for bruk av Fv 812 uten
at det gjøres tiltak, tidsbegrenses til 5 år. Kravet settes uavhengig av årstonnasje.

Enstemmig vedtatt.
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