
MØTEPROTOKOLL

Plan og ressursutvalget

Møtested: Kommunehuset

Møtedato: 23.08.2017 Tid: 10:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Varamedlem

Navn
Ole-Håkon Hemminghytt
Linda Merete Larsen
Rune Jørgensen
Hilde Anita Rasch-Olsen
Tone Kristin Helbostad
Kjell Arthur Sandmo

Forfall Møtt for

FO

Bjørn Vilhelmsen

Ole-Håkon Hemminghytt i sak
16/480
Hilde Anita Rasch-Olsen

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
DS
PS 33, 34, 35, 36, 37/17

Underskrifter:

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

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

33/17 17/468
MOTORFERDSEL I UTMARK

34/17 16/480
REGULERINGSPLAN NÆRINGSHYTTE MED ATKOMST PÅ
LElRÁMO

35/17 16/761
REGIONAL PLAN OM VANNKRFT - POLITISK PRIORITERING AV
:FOSSER

36/17 17/474
SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL TOMT I HOLMEN
BOLIGFEL T

37/17 17/480
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET
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REFERATER

Tatt til orientering.

Plan og ressursutvalget ber rådmannen kontakte Beiarn Landbrukslag i forbindelse med
høring av selve planen i sak 17/293 ((Regional plan for landbruk))

DELEGERTE VED T AK

Tatt til etterretning.

Plan og ressursutvalget ber rådmannen undersøke hvorvidt vilkårene i vedtaket i sak 17/344 -
((Dispensasjon flytebrygge Tvervik)) var oppfylt.

37/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

Vedtak:
Protokoll fra siste møte i plan og ressursutvalget godkjent.

Enstemmig vedtatt.

33/17
MOTORFERDSEL I UTMARK

Vedtak:
Ellen Håkonsen gis dispensasjon for kjøring av traktor for henting av ved og tømmer, samt
tilsyn med vassanlegg, forskrift for motorferdsel etc. § 6.

Dispensasjon gjelder fram til 31.1 2.2021.

Trasé: Skogsveg og videre inn til skogteig tilhørende 62/2.

Vilkår for dispensasjon:
All kjøring utenom angitte formål og trasé er forbudt.
Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00-07.00.
Dispensasjon gjelder for 10 årlige turer.
Ferdsel skal skje hensynsfullt og med hensyn til annen virksomhet i området.
Dispensasjon og kart over trasé skal medbringes og vises fram ved kontroll.
Mislighold av dispensasjon og/eller vilkår satt i denne kan føre til umiddelbar
inndragelse.

Dispensasjon har hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer etc. § 6.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskapelig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel
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etter omsøkte trasé ikke vil ha en vesentlig innvirkning for, eller vil være en risiko for
alvorlige eller irreversibel skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.
Behandling:

Plan-og ressursutvlget kom i plenum fram til at tilatelsen skulle gjelde i 5 år.

Rådmannens innstiling:
Ellen Håkonsen gis dispensasjon for kjøring av traktor for henting av ved og tømmer, samt
tilsyn med vassanlegg, forskrift for motorferdsel etc. § 6.

Dispensasjon gjelder fram til 31.12.2017.

Trasé: Skogsveg og videre inn til skogteig tilhørende 62/2.

Vilkår for dispensasjon:
All kjøring utenom angitte formål og trasé er fobudt.
Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00-07.00.
Dispensasjon gjelder for 10 årlige turer.
Ferdsel skal skje hensysnfullt og med hensyn til annen virksomhet i området.
Dispensasjon og kart over trasé skal medbringes og vises fram ved kontroll.
Mislighold av dispensasjon og/eller vilkår satt i denne kan føre til umiddelbar
inndragelse.

Dispensasjon har hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer etc. § 6.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskapelig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel
etter omøkte trasé ikke vil ha en vesentlig innvirkning for, eller vil være en risiko for alvorlige
eller irreversibel skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

34/17
REGULERINGSPLAN NÆRINGSHYTTE MED ATKOMST PÅ LElRÁMO

Vedtak:
Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune vedtar å legge forslag til detaljregulering for
næringshytte med atkomst på Leiråmo, på gnr. 31 og bnr. 1,6 og 7, gnr. 71 bnr. 6, ut til
offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring.

Planforslaget er vist i kart med planid 2016001, merket Beiarn kommune og Norconsult,
datert 30.07.2017, planbestemmelser datert 16.08.2017, og planbeskrivelse datert 03.07.2017.

Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12- 10.

Enstemmig vedtatt.
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35/17
REGIONAL PLAN OM VANNKRFT - POLITISK PRIORITERING AV FOSSER

Plan-og ressursutvalgets behandling:
Innstiline: ti kommunestyret:

Kommunestyret i Beiarn prioriterer følgende fosser:
. Foss i Eiteråga

. Moråga

. Savåga

. Bruforsen/Krågforsen

Enst. vedtatt.
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Saksordfører Rune Jørgensen

Behandling:

Plan- og ressursutvalget kom i plenum frem til at det skal tas med kartvisning av hvor i
vassdragene det er prioriterte fosser.

36/17
SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL TOMT I HOLMEN BOLIGFELT

Plan-og ressursutvalgets behandling:
Innstiline: ti kommunestyret:
Beiarn kommune er positive til å innvilge dispensasjon fra reguleringsplan for Holmen slik at
Karin Nordland kan kjøpe inntillOO m2 fra det areal avsatt til parkering som ligger inntil gnr.
10, bnr. 67.

Vedtaket begrunnes med at arealet har vært lagt ut parkering uten at det har blitt opparbeidet i
7 år. Arealet som selges vil ikke være nærmest veien, og dermed ikke hindre eventuell
fremtidig utvidelse av parkeringen.

Figur 1: Utsnitt av kart som viser hvilket areal som er aktuelt å selge.
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Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Ole-Håkon Hemminghytt.

37/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

Vedtak:
Protokoll fra siste møte i plan og ressursutvalget godkjent.

Enstemmig vedtatt.
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