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SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

10/15 15/152
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

11/15 12/452
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2026 MØTE MED
FYLKESMANNEN

12/15 14/128
OPPSETTING AV GJETERBU MED TOMT STEINAR PEDERSEN

13/15 14/255
FRADELING AV HYTTETOMTER GEIR HANSEN

14/15 14/448
KLAGE - DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN GNR.
18, BNR.12

15/15 12/880
TILBUD OM OVERT AKELSE AV FORVAL TNINGSANSV ARET FOR
VERNEOMRÁDER I BEIARN

16/15 14/639
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - SIMON/BØRGE
ENGHOLM

17/15 15/23
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - LIV BRIT PEDERSEN

18/15 15/46
MOTORFERDSEL I UTMARK - SNØSKUTER - FREDDY OLSEN -
RESTAURERING AV GJETERHYTTE

19/15 15/75
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARM ARK - KURT JACOBSEN

20/15 15/76
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - HARRY PETTERSEN

21/15 15/91
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - LEIF SANDMO/JOHN
KRSTIAN SANDMO
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22/15 15/137
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - KJELL ARNE LARSEN

23/15 15/140
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - ARNT E. PEDERSEN

24/15 15/140
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - ARNT E
PEDERSENILISE KNUDSEN

25/15 14/619
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - ODDBJØRG SANDMO

26/15 15/47
MOTORFERDSEL I UTMARK TERJE SOLHAUG

27/15 15/141
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - TROND TIDEMANN
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REFERATER

Tatt til orientering.

DELEGERTE VEDTAK

Tatt til etterretning.

10/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

Vedtak:

Protokoll fra møte 28.01.15 godkjent.

Enstemmig vedtatt.

11/15
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2026
MØTE MED FYLKESMANNEN

Vedtak:

Plan- og ressursutvalget ber administrasjonen legge frem utbedret utkast til kommuneplanens
arealdel i neste møte, hvor merknader og innsigelser fra høringspartene tas inn. Utkastet må
være slik at planutvalget kan vurdere hvorvidt merknadene skal tas til følge i planen.
Hvis arbeidet blir tidkrevende kan administrasjonen legge politisk behandling av planen til
ekstraordinært utvalgsmøte. Det må arbeides mot høring i løpet av sommeren, slik at endelig
behandling av planen kan gjøres før et nytt kommunestyre konstitueres høsten 2015.

Enstemmig vedtatt.

12/15
OPPSETTING AV GJETERBU MED TOMT
STEINAR PEDERSEN

Vedtak:

Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune er positive til å innvilge dispensasjon fra
bestemmlse om byggeforbud i LNF-område ved Sauholmvatnet for bygging av inntil 30 m2
landbruksbygning (gjeterbu) til bruk i forbindelse med saudrift.

Plan- og ressursutvalget innvilger tilatelse til deling av sameiet, gnr. 15, bnr. 24, rundt tiltaket.

Det settes som vilkår for tilatelsen at bygningen matrikkelføres som bygningstype 249 -
landbruksbygning samt at tomten legges til gnr. 15, bnr. 11.
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Enstemmig vedtatt.

13/15
FRADELING AV HYTTETOMTER
GEIR HANSEN

Vedtak:
Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune er positive til dispensasjon fra kommuneplanens
arealdels LNF - formål for fradeling aven fritidsparsell ved store Leiråvatn til Geir Hansen.

Vedtaket begrunnes med at tiltaket vurderes til å være i henhold til regionale rammer som
beskrevet i Fylkesplan for Nordland 2013-2025, samt at tiltaket legges utenom de store
flyttleiene for rein og turtraseene på Beiarfjellet.

Enstemmig vedtatt.

14/15
KLAGE - DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN
GNR. 18, BNR.12

Vedtak:

Plan- og ressursutvalget tar klagen til følge ut fra sakens endrede premisser.

Plan- og ressursutvalget er positive til å innvilge Merete Hemminghytt Fagermo dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tomt til fritidsformål og bygging av hytte med
innti1120 m2 BY A. Videre behandling delegeres til rådmannen.

Vedtaket begrunnes med at tiltaket vurderes som mer positivt enn negativt etter en samlet
vurdering.

Det gis samtykke til fradeling av hyttetomt på inntil 0,7 dekar fra gnr. 18, bnr. 12 som omsøkt,
jfr. Jordlovens § 12.

Enstemmig vedtatt.

15/15
TILBUD OM OVERT AKELSE AV FORVAL TNINGSANSV ARET FOR
VERNEOMRÁDER I BEIARN

Vedtak:
Beiarn er negativt til overføring av forvaltningsansvaret fra fylkesmannen til kommunene, så
lenge det ikke følger med midler til administrasjon og saksbehandling av områdene.

Enstemmig vedtatt.

16/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - SIMON/BØRGE ENGHOLM
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Vedtak:
Søknad fra Simon og Børge Engholm om dispensasjon fra Forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag til utttransportering av ved i
Tyvåli/Storhaugområdet med A TV avslås.

I følge retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Beiarn kommune legges det stor
vekt på at barmarkskjøring ikke skal tilates i områder uten opparbeidet skogsbil/traktorvei og
at ikke skal etableres nye kjørespor i fjellet.
Uttransportering av ved foregår mest hensiktsmessig og miljøforsvarlig på snødekt mark med
bruk av snøskuter på snødekt mark.

Enstemmig vedtatt.

17/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - LIV BRIT PEDERSEN

Vedtak:
Liv Pedersen gis dispensasjon for bruk av A TV til egentransport til hytte ved Langvatnet i tre
år fram til og med år 2017, jf § 6 i Forskrift om motorferdsel i utmark etc.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder for kjøring på opparbeidet skogsvei og kjørespor.

. Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.

. Original dispensasjon, grunneiertilatelse skal medbringes, samt kart med inntegnet

kj øre løype/trase.
. Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i

regelverket kan føre til inndragning.

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldslovens §§ 8 - 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel etter
om søkte trase ikke viI ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige eller
irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

18/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - SNØSKUTER - FREDDY OLSEN -
RESTAURERING AV GJETERHYTTE

Vedtak:
Freddy Olsen/Tommy Rach gis dispenasjon fra Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark
og på islagte vassdrag til transport av materialer og utstyr til restaurering aven gammel
gjeterbu ved Nedre Nævervatnet.

Trasé: Etter skogsbilvei Arstaddalsveien, oppkjøring fra Arstaddalsveien enten ved
Tverrbakken, rundt Siritind og fram til gjeterbu ved Nedre Nævervatnet. Alternativ 2, kjøre
etter Arstaddalsveien opp til Sokumhaugen, kjøre opp på Sokumhaugen å følge høydedraget
langs Brattfjellet og videre til gjeterbu på vestsida av vatnet.
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Dispensasjonen gjelder på snødekt mark fram til 15. mai 2017.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt.
Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00 - 06.00.
Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.
Hvis det er rein i området, skal det vises spesielt hensyn til denne.
Grunneiertilatelse, dispensasjon og kart med inntegnet løype skal medbringes og forevises
ved kontroll.
Misligholdelse av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den, kan føre til umiddelbar
inndragning av dispensasjonen.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

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

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Repr. Hilde Rasch-Olsen fratrådte som innabil i saken.

19/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - KURT JACOBSEN

Vedtak:
Kurt Jacobsen/Vegard Smådal gis dispensasjon til motorferdsel i utmark for transport av
materiell, utstyr og ved til egen hytte på Sandmoen.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring fra grense Sørvik i Bodø kommune etter traktorvei frem til

hytta på sandmoen.
. Kjøring utenom angitt trase og formål er forbudt.
. Dispensasjonen gjelder for i alt inntil fem (5) årlige turer i 2015 - 2017.
. Kjøring under opphold på hytta skal ikke forekomme.

. Det skal føres kjørebok med angitt dato før hver tur tar til.

. Dispensasjon, kjørebok, grunneiertilatelse og kart med inntegnet trase skal medbringes og

fremvises ved kontrolL.
. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

Vedtaket har hjemmeI i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

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

20/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - HARRY PETTERSEN

Vedtak:
Harr Pettersen gis dispensasjon til motorferdsel i utmark for transport av materiell, utstyr og
ved til egen hytte på Sandmoen.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring fra grense Sørvik i Bodø kommune etter traktorvei frem til

hytta på sandmoen.
. Kjøring utenom angitt trase og formål er forbudt.
. Dispensasjonen gjelder for i alt inntil fem (5) årlige turer i 2015 - 2017.
. Kjøring under opphold på hytta skaI ikke forekomme.

. Det skal føres kjørebok med angitt dato før hver tur tar tiL.

. Dispensasjon, kjørebok, grunneiertilatelse og kart med inntegnet trase skal medbringes og

fremvises ved kontroll.
. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

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 omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige
eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

21/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - LEIF SANDMO/JOHN KRSTIAN
SANDMO

Vedtak:
Leif Sandmo/John Kristian Sandmo gis dispensasjon til motorferdsel i utmark for transport av
materiell til egen hytte på Sandmoen.

Dispensasjonen gis på følgende viIkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring fra grense Sørvik i Bodø kommune etter traktorvei frem til

hytta på sandmoen.
. Dispensasjonen gjelder for i alt inntil fem (5) årlige turer i 2015 - 2017.
. Kjøring under opphold på hytta skal ikke forekomme.

. Det skal føres kjørebok med angitt dato før hver tur tar tiL.

. Dispensasjon, kjørebok, grunneiertilatelse og kart med inntegnet trase skal medbringes og

fremvises ved kontroll.
. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.
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Denne dispensasjon, samt grunneiers tilatelse skal følge kjøretøyet.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

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

Enstemmig vedtatt.

22/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - KJELL ARNE LARSEN

Vedtak:
Kjell Arne Larsen gis dispensasjon til transport av bagasje og utstyr etter opparbeidet
traktorvei/skogsbilvei i Arstadfjellet opp mot hytte med stoppested ved veiens slutt

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring fra eget hjem på Arstad, etter skogsbilvei/traktorvei og til

veiens slutt.
. Kjøring utenom angitt trase og formål er forbudt.
. Dispensasjonen gjelder for i alt inntil fem (5) årlige turer i 2015 - 2017.
. Kjøring under opphold på hytta skal ikke forekomme.

. Det skal føres kjørebok med angitt dato før hver tur tar tiL.

. Dispensasjon, kjørebok, grunneiertilatelse og kart med inntegnet trase skal medbringes og

fremvises ved kontrolL.
. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

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 omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige
eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

23/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - ARNT E. PEDERSEN

Vedtak:

Arnt E. Pedersen gis dispensasjon til tre (3) årlige turer i 2015 - 2017 med bil etter
opparbeidet traktorvei opp til øvre parkeringsplass (østre) ved Stivatnan,jf § 6 i Forskrift om
motorferdsel i utmark etc.
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Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder til og med 31.12.2017.

. Dispensasjonen gjelder tre (3) årlige turer opp til veiens endepunkt (øvre parkeringsplass).

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.

. Dispensasjon, grunneiertilatelse og kart med inntegnet trase 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 motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

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

Enstemmig vedtatt.

24/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - ARNT E PEDERSENILISE KNUDSEN

Vedtak:
Lise Knutsen gis dispensasjon til egentransport med bil etter traktorveg til øvre parkeringsplass

(østre) ved Stivatnan, jf § 6 i Forskrift om motorferdsel i utmark etc.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder til og med 31.12.2017.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Dispensasjonen gjelder for kjøring på opparbeidet skogsvei og avsluttes ved veiens

endepunkt/parkeringsplass.
. Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.

. Dispensasjon, grunneiertilatelse og kart med inntegnet trase 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 motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

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 omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige
eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.
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25/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - ODDBJØRG SANDMO

Vedtak:
Oddbjørg Sandmo gis dispensasjon for bruk av A TV til egentransport etter traktorveg fram til
hytte på Sandmoen.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gis fram til 31.12.2017.

. Trase: Etter veg fra Sørvik til hytte på Sandmoen.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Johnny Sandmo, sønn av Oddbjørg kan bistå med å kjøre sin mor til hytta på Sandmo, men
kan ikke kjøre alene.

Denne dispensasjon, grunneiertillatelse og kar med inntegnet trase skal følge kjøretøyet.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark etc. §§ 6 og 7.

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 omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige
eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.

26/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - TERJE SOLHAUG

Vedtak:
Terje Solhaug gis dispensasjon for bruk av terrengmotorsykkel/ A TV ubegrenset antall turer til
egen hytte på Neslia og inntil seks (6) årlige turer etter opparbeidede skogsveier på
Os/Nes/Hemminghyt i tre år fram til og med år 2017, jf § 6 og 7 i Forskrift om motorferdsel i
utmark etc.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder for kjøring på opparbeidet skogsvei og kjørespor.

. Ferdselen skal skje hensynsfullt og under hensyntagen til annen virksomhet i området.

. For turer utenom kjøring til egen hytte på Neslia skal det føres kjørebok med penn. I

kjørebok skal det føres på dato før kjøringen tar tiL.
. Original dispensasjon, grunneiertilatelser, kart med inntegnet hytte/kjøretrase og kjørebok

skal medbringes og fremvises ved kontroll.
. Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i den samt endrede forutsetninger i

regelverket kan føre til inndragning.

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

27/15
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK - TROND TIDEMANN

Vedtak:
Trond Tidemann gis dispensasjon til egentransport, samt transport av bagasje og utstyr med bil
etter traktorveg til øvre parkeringsplass (østre) ved Stivatnan.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Dispensasjonen gjelder til og med 31.12.2017.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Dispensasjon, grunneiertilatelse og kart med inntegnet trase skal følge kjøretøy og

fremvises ved kontroll.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

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 omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller vil være en risiko for alvorlige
eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfold og økosystem.

Enstemmig vedtatt.
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