
" Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Plan- og ressursutvalget

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 29.01.2014 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 1,2,3,4,5,6/14

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

1/14 12/600
ANLEGGSPLAN FOR KULTURBYGG, IDRETT OG FRILUFTSLIV

2/14 13/714
SØKNAD OM FRADELING AV FALLRETT

3/14 13/513
TILBYGG HYTTE SANDMOEN MED DISPENSASJONSSØKNAD

4/14 13/207
FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER
- FORSKSRIFT.

5/14 13/726
EITERJORD GRUNNEIERLAG SA - SØKNAD OM DISPENSASJON
MOTORFERDSEL I UTMARK FOR TRANSPORT AV UTSTYR TIL-
GJETERBU VED KVAL VATN

6/14 13/730
SKADEFELLINGSLAGET - SØKNAD OM DISPENSASJON
MOTORFERDSEL I UTMARK FOR UTKJØRING AV Å TE
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TEMA TIME: Kommuneplanens samfunnsdeL.

Utkast til kommuneplanens samfunnsdel ble gjennomgått sammen med planutvalget. Deler av
plangruppen deltok. Innspil fra plan-og ressursutvalget blir tatt med i den videre prosessen.

REFERATER.

Referater ble tatt til orientering

DELEGERTE VEDTAK.

Delegerte vedtak ble tatt til etterretning.

1/14
ANLEGGSPLAN FOR KULTURBYGG, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Vedtak:

Framlagte utkast til "Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv for Beiarn kommune
2014-2024" vedtas som kommunens forslag til kommunedelplan og legges ut tilførste gangs
høring, samt offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Anleggsplanen består av mål og strategier i et langtidsperpektiv, og handlingsplanen i et
fireårsperspektiv. Handlingsplanen skal rulleres årlig i hht. behandling av økonomiplanen.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Plan og ressursutvalget ber om at nedlagte anlegg strykes fra anleggslisten.
Enstemmig vedtatt.

2/14
SØKNAD OM FRADELING AV FALLRETT

Vedtak:

Plan- og ressursutvalget viser til saksutredningen og avslår søknad fra Tore Soløy om fradeling
av fallrettighetene i Steinåga fra eiendommen gnr 48 bnr 4 for overføring av disse til gnr 48
bnr 51/52.

Vedtaket begrunnes ut fra hensynet til vern av arealressursene for landbrukseiendommen.

Det godkjennes at fallrettighetene i Steinåga leies ut til Sjøfossen Energi AS for en periode på
40 år.

Vedtaket har hjemmel i jordloven, jf. § 12.
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Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Repr. Kjell Sandmo ba om å få sin habilitet vurdert som styreleder i Coop BEMI hvor søkers
datter arbeider. Utvalget fant Sandmo habiL.

Kjell Sandmo foreslo deretter saken utsatt til neste møte. Utvalget stemte over dette forslaget
men vedtok med 4 mot 1 stemme å behandle saken.

3/14
TILBYGG HYTTE SANDMOEN MED DISPENSASJONSSØKNAD

Vedtak:
Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune er positive til søknad om dispensasjon fra
bestemmelsen om 80 m2 grunnflate i reguleringplan for Sandmoen, for bygging av inntil 83 m2
BY A på gnr. 3, bnr. 15, fnr. 1.

Videre behandling av saken delegeres til rådmannen.

Enstemmig vedtatt.

4/14
FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER-
FORSKSRIFT.

Plan-og ressursutvalgets behandling
Innstiline: til kommunestyret:

Beiarn kommunestyre vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløype i Beiarn
kommune med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr 87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5,
jfr. KgL. Res. 11 desember 1992 nr 1050.
Forskriften trer i kraft straks den er stadfestet av departementet.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører Ole-Håkon Hemminghytt

Behandling:

Utvalget vedtok å føye til en setning med tidspunkt for ikrafttredelse: Forskriften trer i kraft
straks den er stadfestet av departementet

Rådmannens innstiling:
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Beiarn kommunestyre vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløype i Beiarn
kommune med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr 87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5,
jfr. KgL. Res. 11 desember 1992 nr 1050.

5/14
EITERJORD GRUNNEIERLAG SA - SØKNAD OM DISPENSASJON
MOTORFERDSEL I UTMARK FOR TRANSPORT AV UTSTYR TIL GJETERBU
VED KVALVATN

Vedtak:
Plan- og ressursutvalget gir Eiterjord Grunneierlag v/Frank Hansen dispensasjon til bruk av
inntil to snøskutere til frakt av bagasje og utstyr til gjeterbu ved Kvalvatn i forbindelse med
opphold.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

. Dispensasjonen gjelder for grunneierlagets medlemmer med tilsammen inntil 6 årlige turer
og det skal føres kjørebok for hver tur.

. Dispensasjonen gjelder på vinterføre til og med 15. mai 2016.

. Trasé: Etter fast trase fra Os til hytta.

. All kjøring utenom angitt formål og løype er forbudt.

. Kjøring under opphold på hytte er forbudt.

. Det er ikke tilatt å kjøre mellom kL. 23.00 og 06.00.

. Kjøring med snøscooter er ikke tilatt i etter 15. mai.

. Det skal tas hensyn til mennesker og naturmiljø.

. Dispensasjonen er bare gyldig når det foreligger grunneiertilatelse. For de områdene som

ligger innenfor statskogen i Beiarn gjelder denne tilatelse som grunneiers tillatelse.
. Grunneiertilatelse og dispensasjon med kjørebok skal medbringes og forevises ved

kontroll.
. Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i

regelverket kan føre til inndragning.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Det ble foreslått å endre dispensasjonenen til å gjelde for bruk av inntil to snøskutere av
sikkerhetsmessige grunner.

Rådmannens innstiling:
Plan- og ressursutvalget gir Eiterjord Grunneierlag v/Frank Hansen dispensasjon til bruk av én
snøskuter til frakt av bagasje og utstyr til gjeterbu ved Kvalvatn i forbindelse med opphold.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
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. Dispensasjonen gjelder for grunneierlagets medlemmer med tilsammen inntil 6 årlige turer
og det skal føres kjørebok for hver tur.

. Dispensasjonen gjelder på vinterføre til og med 15. mai 2016.

. Trasé: Etter fast trase fra Os til hytta.

. All kjøring utenom angitt formål og løype er forbudt.

. Kjøring under opphold på hytte er forbudt.

. Det er ikke tilatt å kjøre mellom kL. 23.00 og 06.00.

. Kjøring med snøscooter er ikke tillatt i etter 15. mai.

. Det skal tas hensyn til mennesker og naturmiljø.

. Dispensasjonen er bare gyldig når det foreligger grunneiertilatelse. For de områdene som

ligger innenfor statskogen i Beiarn gjelder denne tilatelse som grunneiers tilatelse.
. Grunneiertilatelse og dispensasjon med kjørebok skal medbringes og forevises ved

kontroll.
. Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i

regelverket kan føre til inndragning.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

6/14
SKADEFELLINGSLAGET - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK FOR UTKJØRING AV ÅTE

Vedtak:
Plan- og ressursutvalget gir skadefellngslaget v/Simon Engholm dispensasjon til å kjøre ut åte
på snødekt mark til j aktbu ved lile Gråtåforsen i forbindelse med j akt på jerv.

Vilkår for dispensasjon:
. Tilatelsen gjelder for bruk av én snøskuter.

. Tilatelsen gjelder i lisensjaktperioden.

. Tilatelsen varer i tre år fram til 15.2.2017.

. Det skal kjøres etter fast trase.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Ettersom årets jakt snart er over utvides dispensasjonen til 15.02.2017
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