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Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTE INNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

PLAN- OG RESSURSUTVALGET
Møterommet, Kommunehuset
28.01.2015 Tid: 10:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Bror Even Hemminghytt
Kjell Sandmo
Rune Jørgensen
O le- Håkon Hemminghytt
Tone K Helbostad

Forfall Innkalt for

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

1/15 15/45
GODKJENNING AV PROTOKOLL

2/15 15/44
MØTEPLAN - PLAN-OG RESSURSUTVALGET 2015

3/15 14/420
KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRITIDSBOLIG
BRANNHEIA

4/15 14/448
DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN, MERETE
HEMMINGHYTT FAGERMO



5/15 14/461
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
GNR. 3, BNR. 19, SANDMOEN

6/15 15/11
DISPENSASJON 55/17 - PETTER NILSSEN

7/15 14/478
UTBYGGING AV HYTTE VED LANGV A TNET ODD HARRY HANSEN

8/15 12/600
ANLEGGSPLAN FOR KULTURBYGG, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Beiarn kommune, 22.01.2015

Bror Hemminghytt

leder.



Saksnr
Løpenr

13/281-8
107/15

REFERERES FRA
DOKUMENTJOURNAL

Dato: 13.1 1.2014-21.01.2015 Utvalg: PLR Plan- og ressursutvalget

Regdato
Navn
Innold

A vd/Sek/Sakb Arkivkode

08.01.2015 ORDlIMS sio
Olje- og energidepartementet
KONSESJONSBEHANDLING LILLE GROTTÁGA KRAFTVERK,
BEIARN KOMMUNE



Delegerte vedtak
Dato: 12.11.2014 - 21.01.2015 Utvalg: PLR P1an- og ressursutvalget

Arkivsak Dato

Navn
Innold

14/585

14/588

14/528

14/524

14/581

14/551

131686

14/625

12/716

14/616

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

13.11.2014 DS 117/14 LlK//OJN KOI Søknad innvilget
ARILD STEEN - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - SNØSKUTER

13.1 1.2014 DS 118/14 LlK/ IOJN KO 1 Søknad innvilget
SVEIN-HUGO NILSEN - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - SNØSKUTER

17.11.2014 DS 121/14 LlK//OJN KOI Søknad innvilget
BJØRNAR JOHANSEN - SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK -
SNØSKUTER

17.1 1.2014 DS 122/14 LlK//OJN KOI Søknad innvilget
BJØRN SA VST AD - SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK -
TRANSPORT AV VED

17.11.2014 DS 123/14 LIK/lAM W
Kjell Antonsen
DISPENSASJON FRA GJØDSELFORSKRIFTEN

GNR 39/8

17.1 1.2014 DS 124/14 LlK//OJN KOI Søknad innvilget
KJELL ANTONSEN - SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK -
SNØSKUTER

17.1 1.2014 DS 125/14 LlK//AMW V08
Cato Breivik
UTSATT ARBEIDSFRIST TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILSKUDD I
JORDBRUKET - CATO HALSTEIN BREIVIK

25.1 1.2014 DS 129/14 LlK//OJN KOI Søknad innvilget
LARS NIKOLAS KUHMUNEN - SØKNAD OM DISPENSASJON
MOTORFERDSEL I UTMARK - UTKJØRIG A V ÅTE

01.12.2014 DS 131/14 LIK/lAM W V13
Stein Tollånes
VURDERIG AVKORTING PRODUKSJONSTILSKUDD PR. AUGUST 2014

04.12.2014 DS 132/14 LlK//OJN KOI Søknad innvilget
GUNAR STORHAUG - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - SNØSKUTER



Delegerte vedtak
Dato: 12.11.2014 - 21.01.2015 Utvalg: PLR Plan- og ressursutvalget

Arkivsak Dato

Navn
Innold

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

14/620 04.12.2014 DS 133/14 LlK//OJN KOI
JONNY SANDMO - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - SNØSKUTER

14/623 04.12.2014 DS 134/14 LlK//OJN KOI
DAN MARTIN INGVALD SEN - SØKNAD OM DISPENSASJON
MOTORFERDSEL I UTMARK - TRANSPORT VED

14/636 10.12.2014 DS 136/14 LlK//OJN KOI Søknad innvilget
VIGDIS ENGHOLM - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - FUNKSJONSHEMMING

14/635 10.12.2014 DS 137/14 LlK//OJN KOI
SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK - SIMON
BØRGE NINA ANNE-GULL ENGHOLM

14/647 12.12.2014 DS 138/14 L/K//EEL KOI Søknad innvilget
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK LEIF HARRY HANSEN

14/535 18.12.2014 DS 140/14 LlK//OJN KOI Søknad innvilget
SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK -
SNØSKUTER

14/580 18.12.2014 DS 141/14 LlK//OJN KOI Søknad innvilget
SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK -
FUNKSJONSHEMMING

14/227 18.12.2014 DS 142/14 LlK//OJN KOI
SØKNAD DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK - TRANSPORT AV
VED

14/657 08.01.2015 DS 1/15 LlK//OJN
MOTORFERDSEL I UTMARK

KOI

14/661 12.01.2015 DS 2/15 TEK/IFM GNR 161136
Beiarn kommune Søknad innvilget
BOLIG GNR. 16, BNR. 136, FNR. 1 - MIDLERTIDIG BRUKS ENDRIG TIL
UNGDOMSKLUBB



Delegerte vedtak
Dato: 12.1 1.2014 - 21.01.2015 Utvalg: PLR Plan- og ressursutvalget

Arkivsak Dato

Navn
Innold

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

15/8 14.01.2015 DS 4/15 LlK//EEL KOI
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK -
SNØSKUTER - KRISTER SÆTERMO

14/658 14.01.2015 DS 5/15 LlK//OJN KOI
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK -
SNØSKUTER - FRANK MOVIK

14/653 14.01.2015 DS 6/15 LlK//EEL KOI
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - HANS DIDRIK
FJÆRLI

14/630 15.01.2015 DS 7/15 LlK//OJN KOI
MAGNUS RØRVIK
SØKNAD OM DISPENSASJON FORMOTORFERDSEL I UTMARK MAGNUS
RØRVIK RØRVIK MAGNUS

14/655 15.01.2015 DS 8/15 LlK//EEL KOI
MOTORFERDSEL I UTMARK - SNØSKUTER - KJELL SELFORS

14/639 16.01.2015 DS 9/15 LlK//OJN KOI
MOTORFERDSEL I UTMARK - SNØSKUTER - BØRGE OG SIMON
ENGHOLM

14/660 19.01.2015 DS 10/15 TEK/ITG GNR 5014
Terje Nyvold
BYGGESØKNAD - TILBYGG BOLIG GNR. 50, BNR. 4

15/3 20.01.2015 DS 11/15 LlK//EEL KOI
MOTORFERDSEL I UTMARK - SNØSKUTER - ARE OHNA JAKOBSEN

14/600 20.01.2015 DS 12/15 LlK//EEL KOI
MOTORFERDSEL I UTMARK - LEIEKJØRIG - SVEIN INGVALD SEN

14/640 21.01.2015 DS 13/15 TEK/IFM GNR 38111
Unn T. og Bjørn Stenmark
SØKNAD OM TILLBYGG TIL BOLIG GNR. 38, BNR. 11 UN T. OG BJØRN
STENMARK

14/631 21.01.2015 DS 14/15 LlK//OJN KOI
MOTORFERDSEL I UTMARK - SNØSKUTER - TRYGVE MOLDJORD



Sak 1/15

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saks behandler:

Arkivsaksnr.:
Karin Nordland
15/45

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

1/15 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
28.01.2015
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MØTEPLAN - PLAN-OG RESSURSUTVALGET 2015

Sak 3/15

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Karin Nordland
15/44

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

2/15 Plan- og ressursutvalget

Rådmannens innstiling:

Saksutredning:

Beiarn Formannskap:
27. januar
13. mars
15. april,
09. juni,

25. august
14. september
15. september
06. oktober
24. november

Beiarn Kommunestyre:
04. mars
06. mai
23. juni
07. oktober
21. - 22. oktober
09. desember

Forslag til møteplan for plan- og ressursutvalget:

28. januar
11. mars
27. mai
12. august
23. september
11. november

Bakgrunn:

Møtedato
28.01.2015
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Sak 3/15

KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRITIDSBOLIG BRANNHEIA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torbjørn Grimstad
14/420

Arkiv: GNR 36/2

Saksnr.: Utvalg

34/14 Plan- og ressursutvalget
3/15 Plan- og ressursutvalget

Møtedato
27.08.2014
28.01.2015

Rådmannens innstiling:

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget den 27.08.2014 sak 34/14

I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 19 avslår plan- og ressursutvalget i Beiarn

kommune søknad om dispensasjon fra ansvarlig søker Arnfinn Pettersen og tiltakshavere
Trude og Ole Jonny Rengård om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling og
bygging aven 88,4 m2 fritidsbolig på gnr. 36, bnr. 2.

Vedtaket begrunnes med at eiendomsforholdene på gnr. 36, bnr. 2, er uklare. Det fremstår for
kommunen som at tiltakshaver har privatrettslige forhold i orden etter plan- og bygningsloven
§ 21-6 annet punktum, men kommunen kan ikke se at å tilate videre bygging på eiendom hvor
formell eier er død er bærekraftig.

Videre vil et samtykke til fradeling ikke kunne gjennomføres i praksis ettersom hjemmelshaver
er død.

Enstemmig vedtatt.

Saksutredning:
Saken gjelder klagebehandling av avslag på dispensasjonssøknad.
Saken ble behandlet i plan- og ressursutvalget 27.08.2014. Saken ble avslått med følgende
begrunnelse:

Vedtaket begrunnes med at eiendomsforholdene på gnr. 36, bnr. 2, er uklare. Detfremstår for
kommunen som at tiltakshaver har privatrettslige forhold i orden etter plan- og bygningsloven
§ 21-6 annet punktum, men kommunen kan ikke se at å tilate videre bygging på eiendom hvor
formell eier er død er bærekraftig.

Saken var negativt innstilt med angitt begrunnelse, og har derfor ikke vært på høring.

Bakgrunn:
Det vises til vedlagt klage datert 25.09.2014.
Sakens vedtak er påklaget blant annet for mangelfull begrunnelse etter plan- og bygningsloven
§ 21-6:
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Sak 3/15

§ 21-6.Privatrettslige forhold
Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stiling til
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det framstår som klart for
bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden
forutsetter, kan søknaden avvises. Eventuell tilatelse etter denne lov innebærer ingen
avgjørelse av privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette frist for tiltakshaver for
supplering av søknaden.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. Endres ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr.fra den tid Kongen
bestemmer).

Saken var til behandlingen i PLR 27.08.2014 negativt innstilt med en begrunnelse i
privatrettslige forhold som bygningsmyndighetene ikke skal ta stiling tiL. Saken har derfor
ikke fått en planfaglig vurdering. Det vises til plan- og bygningsloven § 19-2:

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjonfra bestemmelser fastsatt i

eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,

eller hensynene i lovensformålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tilegg må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjonfra loven ogforskrifer til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og
regionale rammer og mål tilegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere
fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Departementet kan iforskrif gi regler for omfanget av dispensasjoner ogfastsette
tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker.

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdeL. Saken bør derfor gis en vurdering
av hensynene bak bestemmelsene i plan.

Vurdering:
Saken bør gis en planfaglig vurdering hvor vedtak fattes etter denne. Saken bør sendes på
høring og videre behandling bygge på de innspil som høringspartene kommer med.

Vedlegg:
Klage datert 25.09.2014. 14/420-6
Melding om krav... 14/643-1
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Beiarn kommune

Teknisk avdeling

v/Torbjørn Grimstad
8110 Moldjord

20. september 2014

KLAGE OVER AVSLAG PÅ BYGGETILLATELSE AV HYTTE PÅ GNR 36 BRUKSNUMMER 2 (DERES REF: 14/420).

Det vises ti samtale med Dem vedrørende utvidet klage frist grunnet Arnlìnn Pettersens bortgang 9. septembei:
Arnfinn Pettersen forfattet samme dag en klage som ansvarlig søker, og den vedlegges dette brevet. Undertegnede
bistår tiltakshaver, Ole. Johnny Rengård, videre i klageprosessen.

Vi har forståelse for kommunens ønske om at eiendomsforholdene etter vår oldefai~ Anders Kristian Meier Rengård,

avklares formelt gjennom hjemmelsoverføringer. Undertegnede har bedt om juridisk bistand fra advokat Terje
Kvarsnes i det arbeidet som er påbegynt j boet, og samtlige arvinger er skriftlig kontaktet og orientert. L denne
påbegynte prosessen. som antas å ta opp mot 2 ;~r, håper vi på et godt samarbeiclmecl kommunen.

Videre har vi forståelse for at fra deling ikke kan gjennomføres i praksis ettersom hjemmelshaver er død. Det bes
imidlertid om at kommunen gir tilatelse til oppføring av angjeldende hytte.

Samtlige arvinger etter Anders Kristian Meier RengårcI har samtykket til at det kan oppføres hytte på nærmere angitt

område på gnr 36 bm 2. i kommunens vedtak legges det til grunn at de privatrettslige forhold er i orden. jf plan- og
bygningsloven § 21-6 annet pkt. Det oppfattes som uforholdsmessig at kommunen skal gripe inn i den private

eiendomsretten uten at det kan påvises lovmessige skranker som binder opp Plan- og ressursutvalget i sin vurdering.

Det foreligger heller ingen tungtveiende samfunnsmessige interesser som taler mot en byggetilatelse. Tvert imot har

Beiarn kommune vært klar på at det ikke foreligger noen landbruksmessige hensyn, eller andre tungtveiende
samfunnsinteresser; som taler mot bygging av hytter i det aktuelle skogsområdet. Senest vurdert og akseptert av
kommunen i tilknytning til søknad og oppføring av hytte i 2007/2008 i samme skogsområde, og utskilling av
hyttetomt i samme skogsområde (gnr 58 bnr li). Det står således på kommunens vilje, samt hvilken bærekraftíg

politikk kommunen ønsker for at grendene kan holdes i hevd i fremtiden.

Det vises for øvrig til klage utarbeidet av Arnfinn Pettersen av 9. september 2014.

Hvis det er uklarheter knyttet til klagen, bes det om at undertegnede kontaktes på telefon 90144-802.

Beste hilsener

I/ u:'L ~
¡~ Rengård 1
HELLMYRVEIEN 9, 8011 BODØ



Ing. Arnfinn Pettersen

Rådgivende ingeniør byggeteknikk

Beiarn kommune
Teknisk avdeling
v/Torbjørn Grimstad
Moldjord
8no Moldjord

Bodø, 09.09.2014

PROSJEKT:
VEDR.:

Bygging av fritidsbolig på Brannheia, Beiarn
Klage på avslag av 29.08.2014 på søknad om dispensasjon fra Pbl §
20-4. 2. ledd for fradeling av tomt til fritidsbebyggelse fra gnr. 36,
bnr. 2, og tillatelse til tiltaket.

Begrunnelse til klage på avslag:
Med beklagelse må jeg innrømme at jeg ikke forstår begrunnelsen til avslaget og hva

som menes med ((----, men kommunen kan ikke se at å tilate videre bygging på eiendom hvor
formell eier er død er bærekraftig.~~

Sammen med tiltakshaver har vi derfor kontaktet advokat som er spesialist innenfor
området og bedt om en juridisk vurdering og som medspiler videre i saken. Se vedlegg.

Som det går fram er det opp til kommunen å gi byggetilatelse. Kommunen kan om de
vil, men spørsmålet er om Beiarn kommune ønsker flere hytter og mere aktivitet som kan
være med på sikre det gode tilbudet Beiarn har når det gjelder butikker, bensinstasjon osv.

Eierdomens eierforhold:
Vi forstår kommunens ønske om å rydde opp i uklare eierforhold, der det ikl(e er holdt

skifte når eierne dør.
De som står som arvinger til Rengård/Brannheia i dag er alt kommet godt i gang med

jobben, men det kan sikkert ta både 1-2 år for alt er på plass.
Det de ønsker seg, i den jobben som er startet, er en kommune som er medspiler og ikke en
motpart. Vedlagt følger de brev og ønsker om fullmakter som er sendt til arvingene.
Vi håper derfor at når Beiarn kommune ser at ting er på gang så vil de snu i denne saken å gi
byggetilatelse.
Det må jo være godt for de som styrer i Beiarn å se at det blir aktivitet i bygda og at det som er
bygd blir holdt i hevd. Hadde ikl(e vært for noen ildsjeler av arvngene som rehabiltert fjøsen
på Brannheia så hadde den nok sikkert vært revet i dag. Når man ser opp etter bygda på det
forfallet som skjer så bør det gi kraftige signaler til kommunens ledelse om at her må det
handles.

Med vennlig hilsen

Arnfinn Pettersen

Steinrøysa 23

8012 Bodø
Tlf. 480 35 695

BesøkIPostadresse:
Steinrøysa 23

8012 Bodø

Kontakt:
TeL.: 480 35695

Mail: arnfip~gmail.com

Girokonto:4509 25 68907
. Foretaksnr. 991917 187 MVA



---~_..~_.-----_.---

. SAL TEN

JORDSKIFTERETT

ll,~:xarlf KOrn.\ri7tl'!nC

~7~"'--'-'-"\~'--¡~';;:;::~~ 'l/4 le!3..__...,.......t__...,jQd.- -41-

h. DES 20H

Beiarn kommune vImatrkkeIfører
Ark~~;I~-:~~::~:~v:~'.G2-~Id:.:=:~~=:=.=~-"

Ark,k()(lt?S?__...... .___ ------....-....-...''";"".
. Ú I' .,-1 t: d to.,,\ei. ~1 '"l" r.1"L_,,_.~.._. _._.-:___.....L.~i

..~l0-i_~..u_,......_.-~L.- ~~~~~:L~._~~ .___.. ___..___1

Saksnummer
1800-20 i 4-0037

Vår referanse

8241 I 4/bsv

V år dato

04.12.2014

Melding om krav om sak for jordskifteretten

Dette brevet blir sendt til kommunen som myndighet i spørsmål angående arealbruk, kart,
oppmåling og matrikkelføring.

Det er krevd jordskiftesak på gnr. 58 i Beiar kommune. Saken skal registreres i matrikkelen
på berørte gårds- og brusnummer, jf. § 46 i matrikkelforskriften av 26.06.2009 nr 864.
Eierne har tãtt beskjed om matrikkelføringen. Det vil bli sendt ny melding dersom berørte
eiendommer endres.

Saken er krevd i henhold til jordskifteloven § 88.

Kravet er registrert som sak 1800-2014-0037 Brandhei. Vi ber deg oppgi saks 
nummeret ved

henvendelser til jordskifteretten.

Kommunen viI ro melding når saken er avsluttet.

Dersom kommunen kjenner til offentlige planer eller vedtak som er av betydning for saken,
ber vi om atjordskifteretten blir underrettet.

Med hilsen
Salten jordskifterett

~~ b~tJ
Birgitte Svendsen
Førstekonsulent
Tlf direkte Innvalg: 754 31600
E-post: bIrgitte.svendsen(fdomslol. no

Vedlegg
- partsliste

Postadresse
MoJoveien 12

8002 Bodø

Besøksadresse
MoJoveien 12

8002 Bodø

Telefon 75 43 1600
Telefax 75 40 96 40
Saltcn.jordsk i ftcrelt(gdomstol, 110

www.dornstol.no/jbod
Org.nr. 974 755 661



Salten jordskifterett, saksregisteret i Admin
Sak:1800-2014-0037 Brandhei

Partsliste sortert på stigende gnr/bnr

Dommer:

BEIARN (1839)

4 Desember 2014 12:35

Parter:

Eigar av gnr. 36/2, 58/1, 58/3, Anders Pedersen s bo, v/ Kolbjørn A.Reogård Zakarias, Rengård, 8110 MOLDJORD

Eigar av gnr. 36/2, 5811, Anders Rengårds bo Vi Antea R Staurviks bo, vI Helge Sakariassen, Håkon 7 gt. 88 Bi 8004
BODØ

Eigar av gnr. 36/2, 58/1, Anders Rengårds bo vi VI Antea R Staurviks bo, vI Reidun Sakariassen, Bankgt.40, S004 BODØ

Eigar av gn. 36/2,58/1, Anders Rengãrds bo VI Antea R Staurviks bo, v/ Tor Erling Sakariassen, Langbergveien 10,8050
TVERLANDET

Eigar av gnr. 36/2, 58/1, Andres Rengårds bo VI Bjarne Rengårds bo, vÆlise Rengård, Markaplassen 124 A, 7054
RANHEIM

Eigar av gnr. 36/2,58/1, Andres Rengårds bo VI Bjarne Rengårds bo, ylOle Tobias Rengård, Angerstveien 34 A, 1349
RYKKINN

Eigar av gnr. 36/2, 58/1, Anders Rengårds bo VlIngrid Markengs bo, vI Karin Markeng Viiijum, Epleveien 1,3300
HOKKSUND

Eigar av gnr. 36/2,58/1, Anders Rengårds bo VI Olaf Rengãrds bo, vI Ame Rengård, Unnliveien 6, 8023 BODØ

Eigar av goro 36/2, 58/1, Anders Rengårds bo VI Olaf Rengårds bo, vI Marianne Rengård, Tranebærveien 27,8026 BODØ

Eigar av gnr. 36/2, 58/1, Anders Rengårds bo V/OlafRengårds bo, vI Anders Rengård, Greisdalsveien 85, 8028 BODØ

Eigar av gnr. 36/2, 581 l, Anders Rengårs bo V I Ragnar Rengårds bo, vI Tore Rengård, Sølvstrupen 8, 8072 BODØ

Eigar av gnr. 36/2, 58/1, Anders Rengårds bo V/Ragnar Rengårds bo, vI Elsa Rengård, SneveIen 2 I, 8072 BODØ

Eigar av gn. 36/2, SSIt, Anders Rengãrds bo vi Petra Israelsbakks bo vI Karen Ludvik:ien, 7227 GIMSE

Eigar av gnr. 36/2, 58/1, Anders Rengärds bo vI Petra Israelsbakks bo, vi Viktor Israelsbakk, Mellomskarva 15, 1350
LOMMEDALEN

Eigar av gn. 58/2, 58/4, Bjør Sverre Leìrâmo, 8114 TOLLA

Eigar av gnr. 58/7, 58/9, Inge Jan Ottar Skog, 8114 TOLLA
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DISPENSASJON ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN,
MERETE HEMMINGHYTT FAGERMO

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torbjørn Grimstad
14/448

Arkiv: GNR 18/12

Saksnr.: Utvalg

4/15 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
28.01.2015

Rådmannens innstiling:
Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune avslår søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for bygging aven hytte med 120,2 m2 bruttoareal (BTA), 158,5 m2
bebygd areal (BYA,) samt fradeling av tomt fra gnr. 18, bnr. 12 rundt tiltaket.

Vedtaket begrunnes med at tiltaket etter en samlet vurdering vurderes til å være en for stor
bygning i forhold til hva Beiarn kommune ønsker for fritidsboliger.

Saksutredning:
Merete Hemminghytt Fagermo søkte 21.08.2014 om dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel LNF-formål for bygging aven hytte med 120,2 m2 bruttoareal (BTA), 158,5 m2

bebygd areal (BY A) samt fradeling av tomt fra gnr. 18, bnr. 12 rundt tiltaket.

Figur i: Ønsket plassering av omsøkt tilak i kart. 70 meter fra Store-Gjeddåga ovenfor Ramskjellveien.

Bakgrunn:
Plan- og bygningsloven sier følgende om dispensasjonsvedtak:

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
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Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tilegg måfordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke
dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven ogforskrifer til 
loven skal det legges særlig vekt på

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale

rammer og mål tilegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens
bestemmelser om planer ogforbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Departementet kan iforskrif gi reglerfor omfanget av dispensasjoner ogfastsette tidsfrist
for behandling av dispensasjonssaker.

Hva gjelder vurderingen av hvorvidt hensynet bak LNF-formålet blir vesentlig tilsidesatt bør
det under den skjønnsmessige vurderingen legges til at området allerede er bebygd og at
tiltaket i så måte innebærer en fortetting. Hensynet kan derfor vanskelig sies å bli vesentlig
tilsidesatt.

Søker viser til bidrag til lokalsamfunnet gjennom skatter og kjøpt av dagligvarer og tjenester
som fordeler ved dispensasjon. De vil også bidra til å vedlikeholde eiendommens skog og
legge til rette for at besøkende rundt tjønna skal ha gode parkeringsmuligheter.

Ved vurderingen av dispensasjon skal fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering. Det må derfor, utover LNF-formålet i gjeldende kommuneplan fra 2001, legges til
at Store-Gjeddåga er et vernet vassdrag samt en vurdering av tiltakets størrelse. Ved
utarbeidelse av ny kommunplan er generell byggegrense satt til 100 m fra verna vassdrag, men
her vil veien utgjøre lokal grense. Det er derfor større grunn til å være kritisk til hvilke inngrep
som skal gjøres for å bedre parkeringsmulighetene.

Selve hytta har BTA 120,2 m2, og BYA på 158,8 m2. Til sammenligning er den tidligere
største dispensasjon fra utnyttingsgrad en hytte med 122 m2 BY A i Ramskjell. Ved
utarbeidelse av ny kommuneplan er maks utnyttingsgrad satt til 120 m2 BY A.

Vurdering:
Etter en samlet vurdering vurderes tiltaket til å være en for stor bygning i forhold til hva
Beiarn kommune ønsker for fritidsboliger.

Vedlegg:
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
GNR. 3, BNR. 19, SANDMOEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Torbjørn Grimstad
14/461

Arkiv: GNR 3/19

Saksnr.: Utvalg

5/15 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
28.01.2015

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune er positive til dispensasjon fra utnyttingsgrad i bestemmelsene for
reguleringsplan Sandmoen, p1anid 1991002, slik at det kan bygges ut et uthus med B Y A til
samlet 45 m2 BY A på gnr. 3, bnr. 19.

Saksutredning:
Johny Sandmo søkte 26.08.2014 om dispensasjon fra reguleringsplan for Sandmoen.
Utnyttingsgraden er i bestemmelsene satt til 80 m2 grunnflate (BY A) inkL. uthus.
Fritidsboligen på gnr. 3, bnr. 19 er på ca 70 m2 BY A og eksisterende uthus har ca 20 m2 BY A.
Etter tilbygget er ferdigstilt vil samlet BY A være ca 115 m2 på tomten.

Bakgrunn:
Beiarn kommune har utarbeidet et nytt forslag til kommuneplanens areal del hvor maks BY A
for fritidstomter er satt til 120 m2. De grunneiere på Sandmoen som har mottatt nabovarsel har
samtykket.

Ved innvilgelse av dispensasjon fra gjeldende plan skal fordelene ved dispensasjon være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Uthuset skal brukes til lagring av beitepusser,
tippvogn og minigraver som vil komme hele grunneierlaget til gode. Aktivitet som kan være
med på å holde kulturlandskapet i hevd i en fraflyttet bygd sees på som positivt. Det kan ikke
vises til ulemper ettersom arealet allerede er fradelt til fritidstomt.

Vurdering:
Søknaden bør innvilges.

Vedlegg:
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DISPENSASJON 55/17 - PETTER NILSSEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Torbjørn Grimstad
15/11

Arkiv: GNR 55/17

Saksnr.: Utvalg

6/15 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
28.01.2015

Rådmannens innstiling:
Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune er positive til å innvilge Petter
dispensasjon fra utnyttingsgraden i reguleringplan LarsåneslStolpmyrene,

18391993001, for bygging aven Saltdalshytte med 112,7 m2 BY A på gnr. 55, bnr. 17.

Nilssen
planid

Vedtaket begrunnes med at planen er fra 1991 og at dens bestemmelser ansees som utdaterte.
Ny kommuneplan under utarbeidelse åpner for inntil 120 m2 BY A.

Saksutredning:
Petter Nilssen søkte 07.01.2015 om dispensasjon fra reguleringsplan LarsåneslStolpmyrene sin
bestemmelse om utnyttingsgrad.

Dispensasjonssøknaden er en del aven bygge søknad som ansees som komplett. Saken gjelder
gjenoppbygging etter brann 17.08.2014.

Bakgrunn:
Ved vurdering av dispensasjonsvedtaket gjelder plan- og bygningsloven § 19-2:

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan

ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifer til loven skal det legges særlig vekt på

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer

og mål tilegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Departementet kan iforskrif gi regler for omfanget av dispensasjoner ogfastsette tidsfrist for
behandling av dispensasjonssaker.

Bestemmelsen angående utnyttingsgrad i reguleringsplanen lyder: ((Hytter skal oppføres i 1
etasje (evt. med loft/hems). Maksimal størrelse på grunnflaten er 80 m2 eksklusiv uthus. Uthus
skal ha en maksimal grunnflate på 15 m2.))
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Planen tilater en grunnflate på inntil 95 m2 inkludert uthus. Omsøkt tiltak har 112,7 m2 BY A
og en grunnflate på 96,8 m2. Søker opplyser at tiltaket har to ute boder slik at det ikke skal
bygges noe uthus. Tiltakets grunnflate ansees derfor til å overskride planens opprinnelige
bestemmelse minimalt.

Vurdering:
Tiltaket vurderes samlet som å ha flere positive følger enn negative. Hensynet bak
bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt ettersom overskridelsen etter opprinnelige
måleregler er 16,8 m2 for hytta og kun 1,8 m2 totalt.

Vedlegg:
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UTBYGGING AV HYTTE VED LANGVATNET
ODD HARRY HANSEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Torbjørn Grimstad
14/478

Arkiv: GNR 16/12-4

Saksnr.: Utvalg

98/14 Plan- og ressursutvalget
7/15 Plan- og ressursutvalget

Møtedato
22.09.2014
28.01.2015

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune er positive til søknad om dispensasjon på gnr. 16, bnr. 121, fnr. 4, fra
bestemmelsene for område H4 i kommunedelplan for Storjord-Osbakk, slik at eksisterende
fritidsbolig inklusive uthus kan bygges ut til maksimalt 80 m2 tilsarmen

Vedtaket begrunnes med at Beiarn kommune under arbeid med ny kommuneplan ikke
veiderefører kommunedelplanen og har satt 80 m2 til maks. bebygd areal (BY A) for hytter
inklusive uthus som er plassert over kotehøyde 450.

Saksutredning:
Odd Harr Hansen søkte 14.11.2014 om dispenasasjon fra kommunedelplan Storjord-Osbakk.
Søknaden kommer etter avvist bygge sak, ettersom kommunedelplanen sier at hytter skal være
maks. 50 m2.

I byggesaken er søknaden komplett.

Bakgrunn:
Tiltakshaver søker om tilbygg på hytte slik at den blir 9,2 m * 7,2 m, til sammen 66,24 m2. Til
hytten ligger også et uthus på 12,25 m2. Ut fra gjeldende plan er saken en dispensasjonssak,
ettersom maks BY A for hytter er 50 m2. Hvis ny kommuneplan blir vedtatt er saken ikke
langer en dispensasjonssak. Behandlingen ansees derfor som proforma, ettersom tIltakshaver
ikke vil vente på vedtak av ny kommuneplan.

Vurdering:
Søknaden bør innvilges.

Vedlegg:
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ANLEGGSPLAN FOR KULTURBYGG, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

J anne Berntsen
12/600

Arkiv: 143

Saksnr.:
28/12
58/12
64/12
3/13
2/13
1/14
8/15

Utvalg
Plan- og ressursutvalget
Plan- og ressursutvalget

Kommunestyret
Plan- og ressursutvalget
Kommunestyret
Plan- og ressursutvalget

Plan- og ressursutvalget

Møtedato
05.06.2012
09.10.2012
25.10.2012
30.01.2013
27.02.2013
29.01.2014
28.01.2015

Rådmannens innstiling:
Framlagte utkast til "Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv for Beiarn kommune
2015-2025" vedtas som kommunens forslag til kommunedelplan og legges ut til andre gangs
høring, samt offentlig ettersyn i 6 uker, jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Anleggsplanen består av mål og strategier i et langtidsperspektiv, og handlingsplanen i et
fireårsperspektiv. Handlingsplanen skal rulleres årlig i hht. behandling av økonomiplanen.

Saksutredning:
Anleggsplanfor kulturbygg, idrett ogfriluftsliv Beiarn kommune 2015 - 2025 er en del av
kommuneplanen. Formålet med planarbeidet er å bedre den fysiske tilretteleggingen for
aktivitet, idrett og kultur i kommunen.
Nytt av året er at Anleggsdelen "Anleggsplanfor kulturbygg, idrett ogfriluftsliv 2015 -
2025 "er skilt ut fra aktivitetsdelen. Aktivitetsdelen legges inn i Folkehelseplanen og rulleres
her. Selve handlingsplanen har et fireårsperspektiv, og skal rulleres årlig i hht. økonomiplanen.

For å være berettiget til spilemidler for kulturbygg, idretts- og nærmiljøtiltak/anlegg for
friluftsliv er det krav om at kommunene har vedtatt anleggsplanen som en kommunedelplan.
Etter den nye Plan- og bygnings lov ens bestemmelser betyr dette en utvidet planprosess i
forhold til tidligere arbeid med en slik plan.

Bakgrunn:
Den 5. juni 2012, sak 28/12 fattet PLR følgende vedtak: Det settes i gang et arbeid som skal
føre fram til en revidert "Anleggsplanfor kulturbygg, idrett ogfriluftsliv for Beiarn kommune
2013 - 2017".

Anleggsplanen inneholder planer for anlegg tilknyttet kultur, idrett og friluftsliv i kommunen.
Revidering av planen er i samsvar med kommunens vedtatte planstrategi, dvs at anleggsplanen
er en av planene kommunen skal prioritere.
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Prosessen:
Anleggsplanen skal utarbeides på bakgrunn av vedtatt planprogram. I forbindelse med
planoppstart skal det framlegges et forslag til anleggsplan som skal ut på høring og legges ut til
offentlig ettersyn i 6 uker. Endelig anleggsplan skal godkjennes av kommunestyret.
Anleggsplanen skal gjøre rede for:

. Formålet med anleggsplanen, hva planleggingen skal bygge på

. Krav til anleggsplanen og organisering

. Prioritert handlingsplan etter krav om spilemidler

. Krav om handlingsplan i hht økonomiplan og arealplan.

Planprosessen frem til nå er i hht planprogramret, med unntak av tidsrammen.
Når anleggsplanen nå er utarbeidet og revidert etter første gangs høring, skal denne ut til andre
gangs høring og offentlig ettersyn i 6 uker. Hvis det ikke må gjøres vesentlig endringer, skal
det treffes et endelig vedtak i kommunestyret. Til slutt kunngjøring.

Vurdering:
Den nye plan- og bygningslovens bestemmelser gjør at planarbeidet har tatt mer tid og
ressurser enn tidligere arbeid med Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Det bør
vurderes om mål og strategier i denne kommunedelplanen samsvarer med samfunnsdelen og
arealdelen i kommuneplanen. Da disse planene ikke er behandlet, gis det rom for endringer i
høringsrunden.

Vedlegg:
Forslag til Anleggsplanfor kulturbygg, idrett ogfriluftsliv Beiarn kommune 2015 - 2025.
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1 Innledning

Kommunedelplanen er revidert og heter nå Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv
2015-2025. Målsettinger og tiltak for idrett og friluftsliv er utskilt fra kommunedelplan for
fysisk aktivitet og naturopplevelse 2012 - 2015, samt ny Folkehelseplanfor Beiarn kommune
med egen aktivitetsplan. Planen som foreligger er nr. 4 og handlingsplanen har hatt en årlig
rullering siden den første gang ble vedtatt.

Ved utgangen av 3. kvartal 2013 var befolkningstallet 1083 innbyggerne, som bor spredt
langs den 6 mil lange Beiardalen. Topografien er mangfoldig og favner fjelltinder, elvedal og
sidedaler, isbreer, småkuperte vidder og en fjord som strekker seg nordover. Majoriteten av
innbyggerne er konsentrert til kommunesenteret Moldjord, bygdesentrene Storjord og Tollå.

Kulturbygg, idrett og friluftsliv har god tradisjonell foraning i Beiarn og henger sammen
med utnytting av naturressurser, naturen som fritidgeskjeft og kilde til god livskvalitet. Man
ser allikevel et mindre regelmessig aktivitetsnivå nå enn før. Vi glir over i nye livsstiler, mye
stilesittende arbeid og teknologibaserte fritidssysler. Underholdningens medietid konkurrerer
med tradisjonelle fritidsaktiviteter. Denne utfordringen bør man ta med seg når det skal lages

fremtidige anleggsplaner.

Målet med anleggsplanen er at kommunen skaffer en oversikt over alle anlegg og ser på
hvilke anleggsbehov vi har og hvilke områder for aktivitet, idrett og friluftsliv som finnes. Ut
i fra dette, ser vi på behov og muligheter for fremtidig fornyelse og utbygging, samt hvilke
prioriteringer vi må lage. Disse målene må forenes med arealplanen og bevilgninger de neste
fire årene. Det er viktig å ha en plan som motiverer alle, slik at man kan prioritere hvilke mål
som skal nås og hvordan vi kan organisere samarbeidet for å nå målene.

Anleggsplanen er først og fremst et verktøy som beskriver hvilke roller og oppgaver
kommunen og dens samarbeidspartnere ønsker å skape og kan påta seg. Felles mål vil gi gode
resultater for alle parter og ikke minst et bedre samlet resultat som gir et større kulturelt
mangfold for kommunens innbyggere.
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2 Formål og krav om anleggsplan
Kommuneplanen med samfunns- og arealdel gir de overordnede føringer, bL.a. til kommunens
del- og sektorplaner. Anleggsplanenfor kulturbygg, idrett ogfriluftsliv 2015-2025 er et
verktøy for å få oppfylt ønsket målrettet utvikling i kommunen. Beiarn kommune har pr. i dag
få egne anlegg og man må ta høyde for at nye og større investeringer ofte gir høye
driftskostnader, noe som vil kanalisere midler fra aktiviteter til anleggsdrift. Formålet med
planen kan beskrives i disse punktene:

. Planen skal til en hver tid vise hvilke politiske prioriteringer som gjelder.

. Planen sørger for en mål styrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for
kultur, idrett og fysisk aktivitet og er derfor et viktig administrativt verktøy for å
kunne overholde statlige krav og føringer, samt politiske vedtak.

. Anleggsplanen kan også sees på som en perspektivmelding til det beste for kommende

generasjoner, hvor man på den ene siden skal tilrettelegge areal og kapital, og på den
annen side pleie de menneskelige ressursene i form av frivilig arbeid og dugnad.

. Barn og unge skal sikres et allsidig aktivitetstilbud og folk flest skal ha muligheten til
å drive idrett og fysisk aktivitet. Det skal også være et lavterskeltilbud for inaktive, for
de med nedsatt funksjonshemming og for de eldre. Tilbudene kan ha et fysisk, sosialt
og kulturelt innold.

3 ANLEGGSPLANENS KORTSIKTIGE OG LANGSIKTIGE DEL
Den kortsiktige delen er handlingsplanen som strekker seg over 4 år og den rulleres hvert år.
Det er en prioritert liste over anlegg som skal rehabiliteres ogleller bygges. Denne kortsiktige
delen er knyttet opp imot kommunens økonomiplan, handlingsplan og det årlige budsjett.

Den langsiktige delen kan strekke seg over 12 år og inneholder overordnede målsetninger og
utvikling. Revidering bør samordnes i en syklus på 4 år, samtidig med revidering av
kommuneplanen. Handlingsplanen skal rulleres hvert år og planen skal være i samsvar med
føringer gitt i Plan- og bygningslovens § 11-1 tredje ledd, § 20 (byggesaksdel) og i henhold til
kommunens økonomiplan, og med sluttbehandling i kommunestyret, § 11 (kommuneplan).

3.1 Statlige og fylkeskommunale føringer

Utforming av statens politikk på feltet kultur, idrett og fysisk aktivitet herunder friluftsliv, er
fordelt på flere departement:

. Kulturdepartementet: Politikkutforming på idrettsområdet.

. St. melding 26 (2011-2012) ((Den norske idrettsmodellen"

. Miljøverndepartementet: Ansvar for utforming av statens friluftslivspolitikk.

. Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2014-2020) (£n satsing på friluftsliv i
hverdagen))
Statlige føringer viser til at det er vårt nærområde; idrettsanlegget, turstien,
kulturarrangementet, klatreveggen, skolen og arbeidsplassen som er arenaer for
helseforebygging. I Miljøverndepartementet utforming ((Nasjonal strategi for aktivt
friluftsliv)) påpekes det også at friluftslivet har et stort folkehelsepotensiaL.

. Helse- og Sosialdepartementet: Utforming av politikk for statens helsefremmende og

forebyggende arbeid.
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3.2 Nordland fylkeskommune

Fylkeskommunen er samen med kulturdepartementet en godkjenningsinstans for fordeling
av spilemidlene. Det er også en aktiv samarbeidspartner for flere av våre tiltak og prosjekt
innen kultur idrett og friluftsliv.

3.3 Krav om spillemidler

Kulturdepartementet stiler krav om at anleggsplanen skal ha status som kommunedelplan for
at kommunen skal være berettiget til spilemidler. For alle som skal søke om spilemidler er
det viktig å være klar over at kun prosjekter som er med i kommunenes anleggsplan, som kan
få tildeling med unntak av nærmiljøanlegg inntil en viss total kostnadsramme. Alle nye idéer
som oppstår, må først med i planen. Dette skjer når tiltak eller handlingsplandel gjennomgår
en årlig rullering. Lag, foreninger, institusjoner og andre aktuelle etater blir invitert til å
komme med innspil til planen og forslag til plan sendes til høring og politisk behandling.
Høringsinstanser, lag og foreninger må forholde seg til gjeldende kommunale frister.

3.4 Strategi og planlegging

Beiarn kommunes kommuneplan er styringsverktøyet vårt i planprosessene. Anleggsplanen er
foranket i samfunnsdelen, da kultur, idrett og friluftsliv er et ledd i samfunnsutvikling. Den
knytter seg til planlagte utbygginger og arealdisponering, og nedsettes i arealplanen som det
juridiske verktøy. Økonomiplanen legger rammen for utbygging og vedlikehold.
Samfunnsdelen og Folkehelseplanen er begge verktøy for tiltak rundt helse og fritid i
kommunen. Folkehelseplanen er veiledende i forhold til befolkningens helse-, livstils- og
aktivitetsmønster .

Når de juridiske prosessene er fulgt, skal planarbeidet sette en helhetsstrategi for Beiars
samfunnsutvikling. En anleggsplan med fremtidig mål handler om hvor folk vil bosette seg,
omjobbmuligheter, bosted og fritid. Med blikket på en stadig eldre befolkning, må man jobbe
for attraktive lokalsamfunn i utvikling. Anleggsplanen er derfor en viktig bolystfaktor.
Stedsutvikling handler om å skape de fysiske møteplassene og fylle dem med nye aktiviteter.
Anleggsplanen berører sådan flere områder i samfunnsplanen:

Hvordan utvikle kommunen i hht. bosetning, transport, næring og
offentlige tjenester.
Sammenhengen mellom livsstil og aktivitetstilbud
Oppvekst, fritid og aktivitetstilbud.
Organisering av kulturlivet.
Skape grunnlag for utvikling og livslang glede.
Satsningsområder innenfor eksisterende anlegg og nye investeringer
Bistå lag og foreninger innen kultur og idrett
Avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og
økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg.
Vektleggekultursamarbeid med fylkeskommunen og andre kommuner
for å kunne ta på seg oppgaver som kommunen ikke kan løse alene.
Anlegg for kulturbygg, idrett og friluftsliv er en bolystsatsning.
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4 Planprosessen

Planstrategi, oppstartsmelding og planprogram er fulgt i henhold til plan og bygningslov.
Siden planen har endret fokus til Anleggsplanfor kultur, idrett ogfriluftsliv, må kommunen
bruke et bredere spekter av innsamlet grunnlagsmateriale for å utarbeide kommunedelplanen.
Dette er alt fra enkle lokale undersøkelser, dokumenterte og udokumenterte opplysninger og
kunnskaper om de lokale forhold, til offentlige undersøkelser og statistikker utarbeidet av
kommuner, fylkeskommunen, stat og andre.

Planarbeidet er kunngjort i presse og lokalt, hvor alle lag og organisasjoner i kommunen ble
invitert til å komme med innspilL. Det ble også kalt inn til folkemøte om
kommuneplanarbeidet og høringsmøter for de engasjerte partene. Det kom få innspil fra
organisasjonene, og da i form av tiltak. De innspilene som er kommet er innarbeidet i planen.

Brev til innspil angående revidering av tematisk kommunedelplan ble sendt ut til høring
31.10.2012 med frist 07.12.2012. Det ble avhold folkemøte om kommuneplanen 3. og 4.mars.
Det har vært høringsrunde med Idrettsrådet 4. apriL. Det var møte med Elevrådet 7. oktober
2013. Det var møte med Kulturrådet, Eldrerådet og Råd for Funksjonshemmede 25. oktober
2013. Det er annonsert via plakater, via hjemmesiden og offentliggjort i aviser om møtet.
Innspilene er vedlagt planen og referert i utvalg.

Planprogrammet er sendt til høring og offentlig ettersyn. Vedtatt saksnr. 2/13,27.2.2013.
Planen ble behandlet i Plan og ressursutvalget 29.1.2014 sak 14/48 og ....
Endelig vedtatt i kommunestyre...., sak......

4.1 INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Vår tids folkeopplysning handler om å tilrettelegge for aktiviteter som motiverer flere, og
gjerne med en idé om å konkurrere ut stilesittende underholdningsmedier. Lokale
ingredienser som naturopplevelser og fysisk aktivitet er en investeringsfaktor for trivsel og et
godt liv. Langt på vei kan disse investeringene gjøres på lokalt nivå, sammen med lag og
organisasjoner, med Nordland fylkeskommune og gjennom interkommunalt samarbeid.
Friluftslivet har færre kostnader, men må allikevel tilrettelegges og tilpasses ulike
brukergrupper.

Beiarn kommune har et interkommunalt samarbeid gjennom bLa. Salten regionråd, Salten
Friluftsråd, andre bidragsytere som Storglomfjordfondet og Statskog. Formålet med
friluftsrådet er å øke forståelsen for friluftslivets betydning og arbeide for bedre
friluftslivskultur og utbredelse av friluftslivet, samt sikre og utvikle regionens
friluftsmuligheter. Satsingsområdene er informasjon og stimuleringstiltak. Kommunen har
også et interkommunalt samarbeid med Nordlandsmuseet gjennom anlegget på bygdetunet.
Det er også samarbeidsorganer rundt anlegg som ligger i Nasjonalparkens randsoner.

4.2 ORGANISASJONER

Beiarn kommune samarbeider med lokale lag og foreninger som er eiere av lokale anlegg
innenfor idrett og kulturbygg. Næringslivet er også bidragsytere.
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5 HOVEDMAL

Beiarn kommune skal stile til disposisjon lokaler og anlegg innenfor visse rammer og
etter bestemte regler, samt støtte organisasjoner som påtar seg å bygge og/eller drive
hus og anlegg ti idrett, friluftsliv og kulturformåL. Kommunen eier få anlegg og er
avhengig av at frivilige organisasjoner bidrar på anlegg. Det er et mål at man sammen
med disse, ser på fremtidige behov for anlegg innenfor idrett, kultur og friluftsliv.

5.1 DELMAL
. Målene skal nås gjennom bistand til lag og foreninger innenfor kultursektoren.
. Bistå barn og unge med positive fritidsaktiviteter og gi de muligheter til å utvikle seg.
. Vektlegge kultursamarbeid med fylkeskommunen og andre kommuner for å kunne

påta seg oppgaver, som kommunen ikke kan løse alene.

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabiltering av infrastruktur, slik at flest mulig
kan drive idrett ogfYsisk aktivitet. Det offentlige har imidlertid ikke ansvar for å etablere
anleggfor alle typer særidretter ogferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger.
Det-er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt i
nivå. I den forbindelse er det viktigfor staten åfremheve at de viktigste
målgruppene for bruk av spilemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom
(J3-19 år).

Spilemidler til bygging og rehabiltering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som
gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den
frivilige medlemsbaserte idretten. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfedsstiler
barns behov for fYsisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres
særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfedsstiler

ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i
utformingen av anlegg. Anleggene bør jùngere som gode sosiale møte plasser i
lokalsamfunnene. Spilemidler til bygging og rehabiltering av anleggfor idrett ogfYsisk
aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri
de statlige målene på anleggsfeltet.(Statlig anleggspolitikk - KKD)
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6 RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

6.1 ANLEGGSPLANEN SOM POLITISK OG ADMINISTRATIVT VERKTØY

Administrativt har anleggsplanen en viktig funksjon i form av å gjøre prioriteringer innen
tiltak, eksempelvis skilting av turløyper som er prioritert innen friluftslivsektoren. Godt
planlagte tiltak er en oppgave som lettere kan gjennomføres. Anleggsplanen gir også føringer
på saksbehandlerfeltet og avgjør ofte hva som skal legges frem til politisk vurdering og
behandling. Administrativt er det et godt verktøy, da det gir muligheten til å sette konkete
investeringer, utbygging, tiltak og behov inn i en større sammenheng gjennom
sammenhengen med andre pIanområder.

Prioritert og uprioritert handlingsplan viser til hva som må revideres og justeres i budsjettet.
Tråkkemaskinen er et eksempel, som ble lagt inn i tiltaksdelen.

Helhetsperspektiv og sammenheng er et viktig verktøy i en kommunal arbeidsplan. Når
anleggsplanen og handlingsdelen rulleres, er den sådan et dokument som viser tilbake på
samfunnsendringer, på god og mindre god planlegging, der strategier, fremtidsperspektiv og
langsiktighet er nøkkelfaktorer. Det er i så måte et læringsdokument både politisk og
administrativt.
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6.2 RESULTATER FRA FORRIGE HANDLINGSPLAN

PRIORITERT PLAN

ANLEGG RESULTAT TOTALKOSTNAD
Beiarn Historielag Rehabilitering av Klokkergården utvendig

er ferdigstilt. Informasjonsskilt om
komponisten Fridthjov Anderssen skal
ferdigstiles i 2015 og er innrullert på
prioritert liste.

Skilting og rydding av skulpturplass - Ferdigstilt i 2012.
SkulpturlandskaD Nordland
Tråkkemaskin Ferdigstilt i 2012. I 150800,-

Vedlikeholdshall ti tråkkemaskin Ikke ferdigstilt. Idrettslaget har prioritert
vedlikehold av de nye løypetraséene på
fjellet, samt ordinære idrettsaktiviteter.

UPRIORITERT PLAN

ANLEGG RESULTAT TOTALKOSTNAD
Nordlandsmuseet Ferdigstit i 201 L. 80 000,-

Prosjektet kan videreføres
Turkart Ferdiiistilt. 130 000,-.

Ballbinge Kommunen har ikke mottatt prosjektering
av tiltaket fra skole eller lag/forening.
Innrulleres fortsatt uprioritert.

Utvikling av Tvervik kaiområde med Innspill fra Tvervik velforening. Tiltaket forventes finansiert med 60 %
ny/ forlengelse av gjestebrygge, Kommunen har bidratt med toalett og kommunale midler og innrulleres
opparbeidelse av grøntarealer, benker gjestebrygge og en det er gjort på dugnad. uprioritert da en ikke på nåværende
og bord og sløyebenk tidspunkt finner rom for tiltaket

innenfor kommunalt budsjett.
Nærmiljøanlegg/Aktiv skolegård Rehabìltering av uteområde Moldjord Kr. 1 650 000. Rehabilitering er flytet

skole/barnehage tisvarende aktiv skolegård. til 20 I 7 i budsiettplanen.

Pitesamisk Senter Samisk nærmiljøanlegg. Senteret er etablert.
Uteanlegget er ikke ferdigstilt under
påvente av nye planer.

Gapahuk på Tarnes badeområde Innspill fra Tvervik velforening. Ikke
Iliennomført.

Handicap-tilpasning grendehus U L Uprioritert pga. manglende
Vårliv byggeplaner/kostnadsanslag og usikker

byggestart.
Kaiområde Tvervik Ikke ferdigstilt pga. manglende byggeplaner

Båtrampe Tvervik Ikke ferdigstilt.

Tilrettelegging av fiskeplasser for 2 fiskeplasser ble ferdigstit i 20 IL og 2012.
handicappede
Ny bro Øvre Tollådal Ikke ferdigstilt.

Flerbrukshall Ferdigstilt forprosjekt, men ikke lagt inn i
økonomiplan og prioritert handlingsplan.

Servicebygg på bygdetunet Ikke ferdigstilt og vurderes tatt ut av
handlingsplanen.

Skilting turløyper, Fotefar mot nord Delvis ferdigstilt. Informasjonsskilt gjenstår
ved parkeringsplass i starten av løypa.
Giennomføres i 2015.

Handicaptoalett, Tollådal Ferdigstilt i 2012.

Tilrettelegging av fiskeplasser for To fiskeplasser er ferdigstit i 201 I og 2012. 70000,-
funksjonshemmede
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7 Analyse av kortsiktige og langsiktige behov
Tabellmaterialet kommer fra SSB, Nordland idrettskrets, kommuneplan ogfolkehelseplanfor
Beiarn kommune. Sistnevnte plan viser ogsåfolkehelsebarometeretfor kommunen, med
indikasjoner på helse og aktivitetsnivået i kommunen. Tiltakene i Folkehelseplanen er lagt inn
som vedlegg.

7.1 KOMMUNALE ANLEGG

I små kommuner er det ofte kommunen som tilrettelegger mye av aktivitetstilbudet innen
kultur og idrett, selv om det er knappe ressurser til å følge dette opp. Beiarn skiler seg heller
ikke ut fra kommune-Norge, når det gjelder fritidsinteresser og behovet for varierte og
individuelle aktivitetstilbud. Den yngre generasjonen har andre og nyere preferanser på kultur
og idrettsaktiviteter. På noen områder klarer man å følge opp disse behovene. På andre
områder gjør man det ikke. Dette er en oversikt over tilbudet kommunen har.

ANLEGGSENHET ANLEGGSTYPE AKTIVITET
Trones skole Gymsal og Nærmiljøanlegg Utendørsaktivitet sommer og

vinter
Moldjord skole og Aktivitetssall gymnastikksal Frisklivtilbud som felles
samfunnssalen trening, fotball, turn,

svømming, treningsstudio,
miniatyrskytebane

Ungdomsklubben Lokalt kulturbygg Fritidstilbud for barn og unge
mellom 13 og 16

Bygdekinoen Lokalt kulturbygg Filmfremvisning 10 ganger i
året

Musikkbinge Nærmiljøanlegg Øvingslokale for musikk
Fotefar mot nord Friluftsliv Tursti
Tverrånes- Tverrådalen Friluftsliv Tursti

Frisklivstilbud organisert gjennom 5 % av stiling til Helsesøster. Det er ukentlige aktiviteter
innen fotball, fellestrim, mv. Det er også et svømme- og turntilbud for barn i samfunnssalen.

Treningsstudio befinner seg i kjelleren på Moldjord skole og organiseres også gjennom
Helsesøster. Kommunen står for innjøp og vedlikehold av apparater gjennom en
kontingentordning. Bruken av treningslokalene kan registreres på kjøp av treningskort.
Individuell trening gjennom medlemskap i Friskliv med en aldersgrense på 15 år. .

Treningsstudio har brukte treningsapparat og en del er nedslitt. Det er i tilegg trangt om
plassen og det er dårlig ventilasjonsanlegg for et treningslokale.

Ungdomsklubben drives av barne- og ungdomsarbeider i 40 % stiling. Kommunen har ingen
tilfredsstilende lokaler for å kunne drive et etablert helårstilbud til ungdommene. Det gamle
bygget er langt fra tilfredsstilende til dette formålet. Gymsalene blir ofte tatt i bruk til
ungdomsklubbens aktiviteter.

Bygdekino drives i leide lokaler gjennom en avtale med foreningen UL Vårliv.
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Trones skole har et utendørs nærmiljøanlegg som er et godt bidrag til trivsel i nærmiljøet og i
skolehverdagen.

7.2 AKTIVITETER

Idrettstilbudet er relativt bra for unge og voksne gjennom Friskliv og idrettslag.
Samfunnssalen på Moldjord er i bruk hver dag til fysisk aktivitet. Det er i hovedsak NBI og
Friskliv som bruker salen på timebasis. I Folkehelseplanen er også tiltakene til skole og
barnehage lagt inn, som viser at skolene har fokus på fysisk aktivitet gjennom hele året.

Hva med resten av befolkningen?
Med utgangspunkt i befolkningsantallet, registrerer man at en stor prosentandel har
medlemskap i organisert lag og foreninger. Av 6 utvalgte organisasjoner, er dette de med
størst aktivitet gjennom hele året. Det finnes ca. 200 medlemmer til sammen i disse
foreningene. Det er ikke regnet med dobbelt medlemskap, men antall aktive versus
registrertelstøttemedlemmer. Ingen av de nevnte foreningene har egne lokaliteter, men leier
gjennom andre.

IDRETTSLAG AKTIVI REG. ANEGG
MEDLEM

Granli Il ?163 Miniatyrskyebane, lysløype, utendørs
vollevballbane, grendehus

Nedre Beiarn IL 37 151 Fotballbane, idrettshus
Stormfjell IL 37/151 Lysløyper, ski hyte/ varmestue

DIVERSE FORENINGER
Beiarn Husfldslag 311? Leietaker
Beiarn Mannskor 18 Leietaker
Beiarn Jeger og Fisk 63 Leietaker
KORinteran 24 Leietaker
Røde Kors 621? Leietaker
Hornmusikkforeningen 20 Leietaker
Tempo

Et utvalg av aktive foreninger i Beiarn

Det er tre idrettslag i Beiarn, hvor de to største aktive med tilbud innen ski og fotball. I
tabellen kommer det fram at det er rundt 40 aktive medlemmer i de to største idrettslagene. I
dette tallet er det flere av de samme medlemmene som trener fotball og ski.

I 2015 er det totalt 104 grunnskoleelever i Beiarn, t.o.m. 10. klasse. Av tallene vi ser i
idrettslagene, betyr det at rundt 60 barn opp til 16 år, ikke er aktiv på helårsbasis innen
organisert lagidrett. Disse kan man kanskje finne igjen i andre aktivitetstilbud som
eksempelvis svømming og turn for de minste opp til 13 år, men her finnes det ikke registrerte
besøk. Aktivitetene følger skoleruten og er ikke et permanent tilbud.

Beiarn skytterlag har et tilbud om skytetrening på en miniatyrbane i kjelleren på Moldjord
skole. Her er det 10-12 aktive på skytetrening en gang i uken.

I kulturskolen var det registrert 26 elever våren 2014. Det utgjør 25 % av totalantall elever.
Det finnes kun musikkundervisning, og det er få lærerressurser De kreative kunstfag og andre
kulturfag, kan kun gis som prosjektbaserte tilbud.
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I vintersesongen får barn tilbud om å bruke alpinanlegget i nabokommunen, med bame- og
ungdomsarbeider som tilrettelegger. Dette er et populært tilbud, men det er redusert
transportkapasitet.

Frivilige organisasjoner står for en del kulturaktiviteter. De fleste foreninger med faste
ukeprogram, er lagt til lokaler i skolene, da de færreste organisasjonene har egne lokaler. Av
foreninger som har egne lokaliteter, er der ingen faste aktiviteter.

Det finnes ingen eksakt statistikk på aktivitetsnivået blant ikke-organisert idrett. Noen
aktiviteter er ikke satt i system, mangler et stabilt treningssted og ansvarlige til å organisere
aktiviteten.

7.3 BEHOVET FOR ANLEGG OG AKTIVITETER

Beiarn kommune er preget av liten befolkningsvekst og stort bosettingsareal, hvor andelen
eldre blir høyere i forhold til antall nyetablerte. Demografisk, har det i perioden 1986-2014
vært en tilbakegang i folketallet på -31 %. Antall nyfødte har økt med 33 %. Samlet er det en
tilbakegang for de under 18 år med 56 %. For de under 40 år, er tilbakegangen 54 %.
Kommunen preges med andre ord av befolkningsreduksjon og fraflyting, hvor hyppigheten
er størst i den yngre generasjonen.

.- efolkningsutvfkling-for-Beiarni-utvlkng 2005 - 2010 og prognose for---

. --__-iO-lgQ30 ~SB)---_R_---------
--

Det er ikke kun arbeidsforhold og boligtilbud som preger flyttemønsteret. Det er også det
fysiske samspilet mellom folk, bosted og aktivitet, som til sammen karakteriserer
miljøfaktoren i et bostedssamfunn. Mangel på fritidstilbud og mangel på faste møteplasser
kan påvirke dette. Kommunen ønsker å finne løsninger som fanger opp også de som ikke
finner sin plass i lagidretten, eller i foreningslivet. Det bør være et fritidstilbud både
individuelt og gruppevis. En slik utfordring kan ikke ses på isolert, men bli vurdert i forhold
til samfunnsutviklingen, der de yngste flyter ut av kommunen, til utdanning, jobbmuligheter
og et mangfoldig aktivitetstilbud. Kommunen har pr i dag ikke denne miljøfaktoren som
lokker denne gruppen tilbake.
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Infrastruturen i Beiarn er enn om ikke avgjørende, så en viktig faktor for deltakelse og
tilgang til aktiviteter. Avstanden til aktivitetene bestemmer ofte frekvensen i deltakelse.
Lokalitetene skoleI jobb/bostedlaktiviteter ligger også veldig spredt og man er stort sett
avhengig av transport.

I kommunens samfunnsdel, ligger innsatsområdene innen trivsel, bosetting, stedsutvikling,
aktivitetsfremmede tiltak og etablering av møteplasser. Innsatsområdene skal være
retningsanvisere for Beiarn innen 10-20 år. Hvordan anleggsplanen vil påvirke denne
prosessen, kan skisseres i kravene til spilemiddelordningenjfr. kap. 9.2. Det vises til
behovet for en koordinering av kultur, næring, reiseliv og møteplasser innen en radius der
mange og spesielt unge kan tilbringe mye tid og utføre aktiviteter uten ekstra
transportbehov. En god planlagt tilrettelegging av anlegg vil kunne øke motivasjonen og
aktivitetsnivået både for organisert og individuell aktivitet.

Behovsanalysen for anlegg og aktiviteter har et samfunnsperspektiv som peker på bevegelser
og aktiviteter i befolkningen gjennom tid. Det handler primært om en jevn nedgang i
befolkningsveksten. Forklaringen på menneskers flytemønster er kompleks, men den er også
styrt av noen primære faktorer som arbeid og bolig. Den tredje faktoren er like viktig for
mange, og det er det vi gjør på fritiden.

I et kommunalt planarbeid har man muligheten til å løfte opp fremtidsstrategier, gjennom å
samordne de kommunale satsningsområdene i kommuneplanen - med mål om å fremme
Beiarn som et godt bosted og tilflyterkommune. Kommunen er i gang med denne satsningen
gjennom vedtatte innsatsområder i samfunnsdelen: ((,.. et mangfoldig kulturtilbud preget av
kvalitet; møteplasser som inspirerer, underholder, gir kunnskap og gode opplevelser.
Kommunen skal bistå ved realisering av nye anlegg med fokusområdet på flerbruksanlegg)).

Selv med en god måloppnåelse merker anleggseiere at kostnadene rundt drift av anleggene
fortsatt øker. Dette medfører bLa. mindre penger igjen til aktiviteter. Lag og foreninger ser at
det er langt vanskeligere i dag å engasjere folk til dugnad, og vedlikeholdsarbeid skal utføres
av autoriserte fagfolk. I tilegg er utsiktene til statlig finansiering av forsamlingshus tatt bort,
slik at det ikke er støtte til større vedlikeholdsprosjekter. Slike utfordringer bidrar til at færre
tør å påta seg å bygge nye anlegg ogleller foreta en mer omfattende rehabilitering av det de
allerede har. De som sitter med anlegg søker oftere om hjelp fra kommunen, som har
reduserte midler til rehabilitering av disse.

Det bør også tas med i betraktningen at antall ikke-kommunale anlegg er større enn behovet i
forhold til befo1kningsantall- og tetthet i kommunen. Avveining om nye investeringer kontra
kommunale driftstilskudd til eksisterende anlegg må vurderes i denne sammenheng. Det må
tas med i regnskapet når man skal vurdere vedlikeholdet til dagens anlegg opp i mot felles
nyttegjøring. I nåværende nasjonalt register, er det registrert rundt 50 ulike anlegg i Beiarn
som skal gjennom årlig vedlikehold. Derfor er det samfunnsmessig og kostnadsmessig et
behov for å vurdere antallet anlegg innenfor denne planen og hvor man plasserer innsatsen for
å etablere gode livskraftige møteplasser for fremtiden.
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7.4 Friluftsliv

.. .."",.., ... JII ...-,~.. .~.-.:J-'~'.' .-.. . ,- ~. , __o ;
,i.-:'frli -.....~'.)o

Arena Beiarn

De største og rimeligste anlegget kommunen disponerer, er naturen. Den kan nyttes uten
tilrettelegging i særlig grad. Når det er sagt, kan også naturen "kultiveres" slik at den kan bli
tilgjengelig for flere og tilrettelegges for ulike fysiske aktiviteter. Et begynnende tiltak er
skianlegget Arena Beiarn, hvis beliggenhet gjør at det kan benytes som helårsanlegg.
Muligheten for sesong mellom oktober-juni er høyst reelL.

En del arrangementer tilknytet friluftslivet i bygda viser at man i Beiarn ser muligheten til å
kombinere friluftsliv og kulturaktiviteter med kvaliteter som kan markedsføres både regionalt
og nasjonalt: Vilmarksdagan, TGV Jazzcarp, Ferieklubben og Vilmarkscamp for ungdom
har gitt eksempler på dette.

Et annet satsningsområde, er merking og vedlikehold av turstinettet i nærmiljøet. Kommunen
har satt i gang stimerking gjennom tilskuddsordninger i Salten Friluftsråd.
Det er allikevel den voksne befolkningen som bruker turstiene i større grad. Målet er å legge
til rette for at den yngre generasjonen fristes mer til å bruke ))det store anleggeh), samt legge
til rette for at flere med små og store bevegelseshemninger har et tilbud. Det er derfor etablert
lavterskel friluftsanlegg lokalt i kommunen hvor man kan gjennomføre turer og aktiviteter
med barnevogn og rullestoL. Dette med fokus på folkehelse i et allment perspektiv.
Utfordringen her er ikke å etablere gode turløyper, men årlig vedlikehold. Her ligger det
derfor en intensjonsavtale med grunneiere som har ansvar for merking, oppjustering og
vedlikehold av nærmiljøløypene. Tre nærmiljøturer på Moldjord og Storjord er klare med
skilt og Turkort i 2015.

Skolene og Beiarn Turlag er arrangører for sesongløyper og turer som kan brukes hele året.
Registrering skjer ved at turkasser plasseres i utvalgte stinett. Her er det alt fra (dunsjturem) til
mer krevende løyper. Antall registrerte besøkende for 2014:

Moldjord skole - Hoppetussa (sesong):
Trones skole - Sprækingen (sesong):
Beiarn Turlag (hele året):
Totalt:

1 127
2067
2952
6146
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7.5 FLERBRUKSHALL
Det finnes mange små og mellomstore samfunnshus eller grendehus i lokalsamfunnet. Disse
har ofte flerbruksfunksjoner, men de når ikke opp i krav til standard for idrettsaktiviteter.
Flerbruksbygg pr definisjon består av vekselsvis bruk til ulike aktiviteter uten klargjøringl
omgjøring med tap av brukstid. Sosiale treffsteder, kafévirksomhet, ungdomsklubb og rom for
annen kulturaktivitet, inngår også i dette begrepet.

Mangel på større treningsareal, spesielt innen fotball og innendørsidretter, førte til at
kommunen i 2007 startet en undersøkelse vedrørende muligheter for oppføring aven
flerbrukshalL. I den første høringsrunden kom det fram at kommunen burde stå for driften, og
lag og foreninger var bekymret for at bygging og drift aven slik hall vil gå ut over dagens
aktivitetstilskudd. I en videre utredning om behovet for flerbrukshall, vil alternativet stå
mellom tilskudd til idrettslagenes anleggsdrift og et felles idrettsanlegg, der man sammen går
inn som drivere. Etter en ny høringsrunde i bLa. barne- og ungdomsrådet, kommer det frem at
de unge ser på allmennytten i form aven felles møteplass og flere idrettsaktiviteter under
samme tak. Aktiviteter som nevnes, er bLa. fotball, turn, treningsstudio, håndball og
volleybalL. Barn og unge var også opptatt av at et idrettsanlegg skulle ligge sentralt for alle
brukere, jfr. trenings studioet på Moldjord, som ikke alle kan bruke jevnlig. De ønsker en
flerbrukshall med sentral beliggenhet for flest mulig brukere. Behovet dreier seg om å drive
ulike former for lagspil og egentrening på helårsbasis.

Det er viktig å ha lavterskeltilbud og breddetiltak som alle kan delta på. Det er også viktig at
man kan spesialisere seg på noen områder og således skape en entusiasme rundt aktivitet og
tiltak. Etter seks år med utredninger, er man kommet så langt at det i denne planen må gjøres
en vurdering pro et contra flerbruksbygg.

I bolystsatsningens øyemed, bør det kunne sies at en flerbrukshall kan øke attraktiviteten ved
å bo i Beiarn og hvor barn og unge kan drive aktivitet på helårsbasis. Man bør også se på
muligheter til å legge større arrangement dithen. Det medvirker til en mer mangfoldig
aktivitet og større arrangement kan avvikles på en bedre måte. En flerbrukshall er en
investering for alle og en satsning som innebærer at man tar nødvendige grep der foreninger
som driver likelydende aktiviteter, samt foreninger med få støttespilere, bør samordne seg og
sine aktiviteter rundt en større organisering. Dette kan også bidra til å løse en del
((slitasjeproblemef)) omkring organisering, tilrettelegging og kostnader.

Fra tanke til handling...
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8 Handlingsplan

\\ .

Ny skitrasé på Beiarfjellet

Planlagte og prioriterte anlegg sorteres under kategoriene ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og
kulturhus, jf. veileder for tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, KK V -0732.
Kommunen må i hver av kategoriene vurdere planlagte anlegg I tiltak i anlegg opp mot
hverandre og gi de enkelte anlegg og tiltak ulik prioritet. Det gjøres i henhold til hvor langt
man er kommet i ansvarsforhold, utredning, kostnadsvurdering og budsjettering. I tilegg er
det viktig at de anlegg som har mottatt deler av søkt tilskuddssum blir beholdt i prioritert
handlingsplan, til hele søknadssummen er utløst. Få anlegg har pr i dag ferdig utredet
kostnader og i utgangen av 2014 er man ikke forprosjektering ferdigstilt.

Listen over aktuelle anlegg og tiltak ble utarbeidet av Beiarn kommune i staren av
planperioden. Denne listen er supplert og ajourført ut fra mottatte signaler og initiativ fra
anleggseiere og foreninger gjennom høringsprosessen som startet i apri12013.
Kostnadsoversikt er oppgitt der dette er ferdig utredet.

Det er i tilegg kommet inn en del innspil på både ordinære anlegg og nærriljøanlegg. Da det
ikke foreligger noen utbyggingsplaner eller avklart eieransvar, er disse satt inn i uprioritert
plan.
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9 Økonomi plan og virkemidler

9.1 ANLEGGSUTBYGGING

Anleggsutbygging er i de fleste tilfellene betinget av kommunale tilskudd. Forutsatt at slike
planer er i samsvar med handlingsplan og økonomiplan. Handlingsplanen er styringsverktøyet
for anleggsutbygging. Det er også en forutsetning for tildeling av spilemidler, at prosjektet
det søkes støte til er prioritert i handlingsplanen.

9.2 SAMORDNINGSPRINSIPPER

Kulturdeparementet presiserer at ved utformingen av anlegg og områder må man i større grad
vurdere miljøforhold, landskapspleie og estetiske forhold. Følgende hovedprinsipper bør
derfor legges til grunn i kommunens anleggspolitikk:

- Nærhet til bomiljø
- Koordinering av behov for idrett og andre kulturaktiviteter
- Anlegget tilpasses flest mulig brukergrupper
- Koordineringsbehov fra idrettsorganisasjoner, reiselivsbedrifter og annen
næringsvirksomhet.
- Lokalisering og utforming av områder og anlegg skal underlegges en vurdering av
miljøforhold, landskapspleie og estetiske forhold. I dette ligger også prinsippet om
differensiert tilrettelegging innen friluftsliv i ulike deler av kommunen.

9.3 SIKRING AV AREALER

Kommunen skal sikre tilstrekkelige arealer for idrett, fysisk aktivitet og lek i arealplanene.
Statlige retningslinjer sier hvordan barn og unges interesser skal ivaretas i planleggingen.
Spesielt henvises det til plan- og bygningslovens bestemmelser, og de bestemmelser som
berører denne planen. I reguleringsplaner benyter kommunen retten til å fastsette
bestemmelser for å angi minste lekeareal pr. boenhet, og gi nærmere regler for utforming av
nye arealer.

9.4 FINANSIERING AV UTBYGGINGSKOSTNADER

Utbyggingskostnader finansieres gjennom:

- Egenkapital
- Dugnadlegeninnsats
- Kommunalt anleggstilskudd
- Spilemidler
- Lån
- Rabatter
- Gaver

Til fritidsanlegg kan det også gis tilskudd fra friluftsmidIer. Økonomiske forutsetninger for
finansiering kan i hovedsak deles inn i tilskudd fra spilemidler, aneggstilskudd fra
kommunen og egenkapital/egeninnsats/dugnad.



9.5 SPILLEMIDDELORDNINGEN TIL ORDINÆRE ANLEGG

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabiltering av idrettsanlegg som er
åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikke er
underlagt fortjenestebaserte eierformer ogleller driftsformer.

Det er et vilkår for å kunne søke om spilemidler at anlegget er del aven vedtatt kommunal
plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Dette gjelder også ved søknad om
idrettsfunksj onell forhåndsgodkj enning.

9.6 ORDINÆRE NÆRMILJØANLEGG

Med ordinære nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- ogleller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg
menes kun utendørsanlegg. De skal være allment tilgjengelige. Nærmiljøanlegg kan
lokaliseres i tilknytning til et skoleanlegg og/eller idrettsanlegg. Ved samlokalisering med
idrettsanlegg gjelder, som nevnt over, at nærmiljøanlegget skal være for egenorganisert fysisk
aktivitet. Anlegg ved skole skal stå åpent etter skoletid.

Man kan søke om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per
anleggsenhet er kr 300000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000
(tilskudd kr 25 000).
Grunnlag for tilskudd er avgrensa oppover til kr 600 000. Nedre godkjent
kostnadsramme er kr 50000.

9.7 REGLER FOR OPPFØLGING

Hovedprinsippet er at styring og kontroll må tilpasses den enkelte tilskuddstypen, ut fra
tilskuddets art og formål, samt ha et rimelig omfang i forhold til den nyte dette gir.
Kommunen er satt til å kontrollere anlegget under bygging og at det ved ferdigstilelse settes
krav til at anlegget er utført i henhold til de godkjente planene. Kommunen må attestere for at
arbeidet er kommet i gang i henhold til planen før delutbetaling av spilemidler til anlegget
kan foretas. Før sluttutbetalingen, skal det foreligge rapport fra ferdigbefaring og revidert
sluttregnskap. Kommunerevisjonen skal revidere sluttregnskap for prosjekter med tilskudd
over 100 000 før sluttutbetalingen kan utbetales.

9.8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved tildeling av spilemidler skal det kreves en oversikt over driftskostnader og
driftsinntekter. Det er viktig at kommunen avklarer sitt engasjement i drift og vedlikehold av
så velorganisasjonsidé som kommunale anlegg.

9.9 UNIVERSELL UTFORMING

Tilgjengelighet for fusjonshemmede skal tilegges vekt ved anlegg for idrett og fysisk
aktivitet som bygges i kommunen med støte fra spilemidlene. Ved forhåndsgodkjenning
av planene, skal kravet om tilgjengelighet for funksjonshemmede være oppfylt.
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VEDLEGG

Anleggsregister

Alle idrettsanlegg som er tildelt spilemidler ble f.o.m. 1997 tilgjengelige i et nasjonalt
register som er driftet av Kulturdepartementet. I tilegg er alle friluftsanlegg og områder med
spesielle tilrettelegginger, ført i same register. Registeret ble videreutviklet og forbedret
2007/08 slik at det nå er en funksjonell database med kartintegrering og tilpasninger til
kommunenes saksbehandling, jf. ww.idrettsanlegg.no. Kommunene har ansvaret for
oppdateringen av anleggsregisteret. Oppdateringen er et av kriteriene som må være oppfylt for
å være berettiget til spilemidlene.

ANLEGG KA TEGORI ANLEGGSTYPE ANLEGGS
I

NR.
Arstad Ungdomshus Kulturbygg Lokalt kulturbygg 183900260 I

Beiarn turkart Kart Turkart 183900290 L

Beiarstua Friluftsliv Overnattingshytte 1839001501

Beiarstua - Bjellåvasstua Friluftsliv Tursti 1839001503

Beiarstua - Bukkhågbua Friluftsliv Tursti 1839001502

Bukkågbua Friluftsliv Overnattingshyte 183900160 L

Gråtådalen overnattingshyte Friluftsliv Overnattingshyte 1839001301

Gråtådalstua Friluftsliv Overnattingshyte 1839001401

Gråtådalstua - Beiarstua Friluftsliv Tursti 1839001403

Gråtådalstua - navnløsvatn Friluftsliv Tursti 1839001402

Innerjorda gress Fotballanlegg Fotball gressbane 183900060 L

Innerjorda grus Fotballanlegg Fotball grusbane 1839000603

Innerjorda idrettshus Idrettshus Idrettshus 1839000603

Kattuglmoen leirduebane Skyeanlegg Lèrduebane 1839002503

Kattuglmoen varmestue Skyteanlegg Skyterhus 1839002502

Larsoslia Skianlegg Langrennsanlegg 183900090 L

Larsoslia o - kart Kart Orienteringskart 1839002701

Lassbrenna Skyteanlegg Skytebane 100 m. 1839002401

Lassbrenna skvtebane Skyeanlegg Skvebane 300 m. 1839002402

Lassbrenna skytterhus Skvteanlegg Skytterhus 1839002403

Laukslett Skyteanlegg Skvebane (inne) 1839000402

Laukslett Skianlegg Langrennsanlegg 1839000501

Laukslett idrettshus Idrettshus Idrettshus 183900040 L

Laukslett volleyballbane Nærmiliøanlegg Ulike småanlegg 1839000403

Moldjord Skole Skyteanlegg Skytebane (inne) 1839000203

Moldiord Skole Akti vitetssal Gymnastikksal 183900020 L

Moldiord aktivitetsområde Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 1839000205

Moldjord Skole basseng Bad og svømmeanlegg Svømmebasseng 1839000202

Moldjord Skole samfunnshus Kulturbygg Lokalt kulturbygg 1839000204

Nevernesbua turhyte Friluftsliv Overnattingshyte 183900190 L

ø Tollådal Diupvbiellåvasstua Friluftsliv Tursti 1839001803

ø Tollådal Reinhornsbiellåvasst. Friluftsliv Tursti 1839001802

øvre Tollådal - Åsvasshyta Friluftsliv Overnattingshyte 1839001701

Øvre Tollådal Saltfiellstua Friluftsliv Tursti 183900180 L

RamskielI Rusånes tursti Friluftsliv Tursti 183900200 L

Saltfiellet og Sulisfiella turkart Kart Turkart 1839003001

Skjeltersjåg, parkeringsplass og Friluftsliv Friluftsområde 183900340 L

sanitæranlegg Tollådal

Storjord skiløype Skianlegg Langrennsanlegg 183900080 L

Tollåslett grusbane Fotballanlegg Nærmiljøanlegg 183900030 L

Trones hopp bakke Skianlegg Nærmiljøanlegg 1839000101

Trones skole aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg Nærmiljøanlegg 1839001004
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Trones skole mnastiksal

Trones skole o - kart
Trones Skole skilek
Trones Un domshus
Tverrånes - Tverrådalen
Tverrbrennstua
Tverrbrennstua (JFF)

Tverrbrennstua - Lurfjellhyta

Aktivitetssal
Kart
Akti vitetsanle

Kultub
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv
Friluftsliv

1839001001
1839001003
1839001002
1839002801
1839003102
1839002101
1839002201
1839002102

Begrepsavklaringer

Idrett
Aktivitet i form av konkuranse, eller trening i organisert idrett.

Fysisk aktivitet
Trening som regelmessig fysisk aktivitet utført på fritiden med den hensikt å vedlikeholde eller
forbedre fysisk prestasjon, form eller helse.

Friluftsliv
Opphold og fysisk aktivitet i friluft, med tanke på miljøforandring og naturopplevelser.

Folkehelse
Befolkningens helsetIlstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning (Lov om
folkehelsearbeid, § 3a).

Folkehelsearbeid
Samfuets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som
medfører helserisiko og beskyte mot ytre helsetrusler (Helse- og omsorgsdepartementet).

Anlegg etter definisjon fra KK

Nærmiljøanlegg
Med nærmiljøanlegg menes anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet,
hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- ogleller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg
menes kun utendørsanlegg.

Ordinære anlegg

I hovedsak er de ordinære støtteberettigede anleggstypene nært knytet til organisert idrett og

fysisk aktivitet, konkurranser og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene. Tekniske krav
til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte
særforbund.

Friluftsområder
Områder som er tilgjengelige for allmennetens frie ferdsel og rekreasjon. Friluftsområder er
store, uregulerte områder i privat eie, men som omfattes av allmennetten.

Friområder
Friområdene er ervervet, opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen.
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Det kan være parker, tureier, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser. I

kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområder på karet.
I reguleringssamenheng er friområder en egen kategori.

Innkomne innspil til anleggsplanen

Overbygg/ garasje til tråkkemaskin
Stormfjell IL ønsker å bygge garasje til tråkkemaskinen med plassering Larsoslia. Idrettslaget
setter opp en grov finansieringsplan. I tilknytning til bygget, ønsker man også en utvidelse og
forbedring av parkeringsplassene i Larsoslia.

Motocrossbane
Nærmiljøet rudt Steinåmo ønsker å sette av 25 da til motocrossbane og mekkeplass for
ungdom. Man bør også se på dette som en opplæringsarena for kjøretøy som benytes i
transportøyemed, eks. innenfor Røde Kors. Eieransvaret ligger til utbyggere, og dertil
håndhevelse av sikkerhet, reglement og lisens. Motocrossbanene defineres som motorsport og
ligger inn under idrettsanlegg. Plassering av bane må legges inn i arealplanen.

Ballbinge
Ballbinger kategoriseres som nærmiljøanlegg og bør ha en plassering i tilknytning til et
senterområde i kommunen: Moldjordl Innerjorda, Storjordl ikke definert, Tollå! Trones skole.
Plasseringen av ballbinge på Trones ligger inne i det gamle planverket. Eierskap og
driftsansvar må defineres utfra stedet ballbingene blir plassert. Idrettslagene kan selv søke
støte til innvestering av nærmiljøanlegg.

Kunstgressbane
NBI utreder lønnsomheten av å legge kunstgressbane på Innerjorda. Dette i forhold til
kostnad, banestørrelse, samt vudering av kunstgress opp imot ballbinge som alternativ.

Utvidelse av gymsalen til Trones skole
NBI har gitt et innspil om utvidelse av gymsalen på Trones skole som et alternativ til
flerbrushall. Innspilet går på utvidelse til tribuneplassl amfi på nordsiden av eksisterende

saL. Utvidelsen er også vurdert i sammenheng med bruken av skolen under større
arrangement. Det ligger i byggeplanene at taket på skolen skal skiftes innenfor en 3-4
årsperiode.
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Kart over eksisterende anlegg

.. .....

, 1100 i'.'..,"...,... . ....,.",.. .,... .'/

Moldjord skoleI sarfunnssalen Kulturbygg, nærmiljøanlegg,
svømrean1egg, skyteanlegg

Innerjorda Stadion FotballanIegg
Trones skole SkianIegg, fotballanIegg, nærmiljøanlegg
Nærmiljøturer Moldjord og Storjord Friluftsliv
Skiløyper Larsoslia og Reinhorneia SkianIegg
Lassbrenna utendørs skytebane Skyteanlegg
Arstad og Trones ungdomshus Kulturbygg
Ovemattingshyter Friluftsliv
Turstier Friluftsliv
Idrettshus Idrettshus
O-kart Kart

Tiltak i folkehelseplanen

Aktiviteter for Folkehelseplan 2014-2016.
. Ny ((folkehelseside)) på hjemresiden, som blant annet viser ulike aktivitet, kino

anonser, booking av gymsal og oppdatert oversikt om når dette er ledig etc. + ulik
informasjon retter mot ulike aldersgrpper.

. Frisklivsentral (kanskje en del av folkehelsehjemmesiden)

. Aksjon syklelgå til jobben

. Folkehelseuka i uke 10.

. Ny nøkkelkortordning til treningsstudio. Bedre tilgang og mengde trening.

. En god og tilpasset bedriftshelsetjeneste.

. Sykkelløp i Beiarn, i regi av IL Granli og UL V årliv

Faste ukentlge titak

Tiltak Innhold Aktører Tidspunkt
Treningsstudio Bemannet studio og Friskliv Åpent,

selvbetjent lokale ligger på selvbetjening
Moldjord skole. Nøkkel hver dag
lånes på Beiarn vertshus
frem ti12015. Treningskort
kjøpes iservicetorget.
Aldersgrense15 år.

24



Tiltak Innhold Aktører Tidspunkt
Herretrim Fotball for menn i gymsalen Friskliv Torsdag og

på Moldjord skole. lørdag i
Same aktiviteten på Trones 11/2 time
skole.

Onsdagstrimmen Sirkeltrening på vinteren og Friskliv Onsdagskvelder
trimturer i skog og mark,
vår, sommer og høst

Barnesvømming Et svømme- og badetilbud til Frisklivl Anen hver uke,
barn fra O til 10 år m! helsestasj onen 1 time. Ingen
foresatte aktivitet på

sommeren
Dans og turn Barnedans og turn Friskliv Vekselvis på

Trones og
Moldjord skole
hver onsdag.

Volleyballtrening Trening i gymsalen på Trones skole En kveld i uka
Trones skole, et tilbud til
ungdom og voksne

Babysvømming Et tilbud til barn under to år Frisklivl En formiddag i
og deres foreldre helsestasj onen uka. Ingen

aktivitet på
sommeren

Bassengtrening med Et tilbud til pasienter med Frisklivl En ettermiddag i

fysioterapeut muskel og leddplager i fysioterapitj enesten uka. Ingen
bassenget på Moldjord skole. aktivitet på

sommeren
Ungdom! Et tilbud til ungdom og Friskliv En kveld anen
voksensvømming voksne i bassenget på hver uke

Moldjord skole.
Vintertrimmen Seks trirnasser plassert ut i FrisklivIBOT og Året rudt

Beiarnaturen. Besøk på eget Beiarn Turlag.
initiativ. Premiering til bar
og voksne.

Onsdagstrimmen St yrke- og Sirkeltrening på Friskliv Hver onsdag
vinteren og trimturer i skog
og mark, vår, sommer og
høst

Hoppetussa Trirnasseprosjekt Moldjord skole Juni- september
Sprækingen Trirnasseprosjekt Trones skole Juni- september

V årjoggen Prosjekt over fire kvelder på Stormfjell IL og Vårprosjekt
våren. Løp for bar, ungdom Granli IL
og voksne ulike steder i
kommunen. Premiering til de
som deltar på tre av fire løp.
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Tiltak Innhold Aktører Tidspunkt
Skikarsell Prosjekt over fire kvelder på Stormfjell IL og Vinterprosjekt

vinteren. Skirenn for barn, Granli ILl Telenor
ungdom og voksne ulike
steder i kommunen.
Premiering til de som deltar
på tre av fire skirenn.

Beiardilten Løp for alle som kan bevege Stormfjell IL og Juni
seg, fort eller sakte. NBI
Premiering til raskeste under
og over 16 år.
Pins til alle deltagere. Sosialt
arangement med
loddtrekning og kaffesalg.

Trollbergløpet Løp for alle som kan bevege Granli IL Mai
seg. Premiering til raskeste
under og over 16 år.
Pins til alle deltagere. Sosialt
arrangement med
loddtrekning og kaffesalg.

Skiaktiviteter Klubbrenn, sonerenn og Stormfjell IL og Vintersesongen
kretsrenn Granli IL
Treninger og sosiale
samenkomster. Stor
skiaktivitet for bar, ungdom
og voksne

F otballakti viteter Ulike lag sammensatt av NBI IL Hele året
barn i alle aldre og begge
kjønn, også voksent
herrelag. Alle trener ukentlig
og deltar i turneringer i
Salten.

Utstyrssentral Ulike sport og friluftsutstyr Beiarn kommune Hele året
tilleIe til bar, ungdom og og Beiarn
voksne friviligsentral

Isfiskedag på Monnsvatn Fari1iedag med Beiarn jeger og vinter
isfiskekonkurranse fiskeforening.

"Ut er inn" Turer i nærmiljøet uansett Moldjord Hele året
vær, uteaktiviteter. barehage

Vilmarkscarp Ukesarling for ungdom i Nordland Sommerl høst
Nordland fylke i ulike fylkeskommune,
kommuner. Overnatting i Beiarn kommune,
1avvo og friluftsaktiviteter. Nordland jeger og

fiskeforening I
Beiarn jeger og
fiskeforening
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Tiltak Innhold Aktører Tidspunkt
Tur til badeland i Bodø Gratis buss settes opp til Beiarn kommune, Vinter-

bar og ungdom. Badedag barne- og arangement
samen med frivilige ungdomsarbeider
voksne.

Slalårtur til Vestvatn Ski på kveldstid for Beiarn kommune, Vinter, onsdager
ungdommer barne- og

ungdomsarbeider
Reinhornennet Skirenn for alle i alle Stormfjell IL Vinter-

kategorier arangement,
palmehelga

Nærmiljøan1egg/aktiv Tilrettelegging for ulike Beiarn kommune,
skolegård, Trones skole. aktiviteter i ute området rundt Løssiheimen

skolene og omegn. velforening,
Utfordring til Moldjord Sosiale treffsted i utemiljøet, Holmen
skole lekemuligheter for barn og velforening,

unge.

Utemiljø Storjord Storjord
velforening

Skyterstevne i Beiarn Høst
Skøytebane Moldjord Bane for bar, unge og F AU Moldjord Vinter
skole voksne hvor det er skole og Moldjord

tilrettelagt for skole og
skøyteaktiviteter, med branorpset i
lyskastere. Beiarn kommune.

Volleyball Tilbud om volleyball på IL Grani Vår, sommer,
utebane høst

The Groove Valley Instrumentalkurs, konserter Beiarn kommune Årlig
Jazzcamp og friluftsaktiviteter arangement,

juli
Vilmarksdagan Messedager for friluft, natur Nærmiljøsentralen, Årlig

og kultur, sosialt treffsted or Beiarn kommune, arrangement,
mennesker i Indre Salten. frivilige lag og august

foreninger
Skyting/onkuranse Lære å håndtere våpen Beiarn skyterlag En dag pr. uke

hele året
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Aktiviteter i barnehagene

For barna:
· To faste tur dager pr uke - da er barna ute heile dagen
· Felles skidag med der alle er med
· Faste dager til bru av gymsalen

For voksne:

· Sprækingen

· Hoppetussa

· Blåtur

· Personal-sammenkomster

· Humor i hverdagen

Aktiviteter på skolene
For elever:

· Rundekonkurranser (lkr til klassen for hver runde elevene går ei oppmålt løype rudt
skolen i løpet av 14 dager)

· Felles skidag
· Felles idrettsdag
· FotballtUferinger

· Volleyballturneringer

· Fotballbanen

· Skileikanlegget

· Vi arrangerer hvert år idrettsdag for begge skolene.
· Vi deltar hvert år på Tine-stafetten.
· Vi er i løpet av et skoleår ute på mange tuer i nærområdet.
· F AU arrangerer solfest ute i Slåken med aktiviteter hvert år.
· Så fremst det er nok snø arrangeres rudekonkuranse i en gitt periode, der elevene

konkurerer om flest runder på ski, og penger til aktivitetsutstyr til klassen.
· Elevene er også aktive på skøyter i vinterhalvåret.
· 1.-4.k1asse har tre dager i uka med aktivitetstid.

For alle:
· Sprækingen: Turposter for de som føler seg litt ekstra spreke.
· Hoppetussa: som er for hele bygdas befolkning også de som er her utenfra, der vi

setter ut turposter som alle turgåere kan skrive seg inn på. Dette er noe hele skolen
deltar på.

Tiltak pleie og omsorg/psykisk helse
Beiarn sykehjem har aktivitør 4 dager i uken. Her er det fokus på miljøterapeutiske aktiviteter
og trivselstiltak. Frivillge lag og foreninger er også bidragsytere i forhold til trivselstiltak, og
flere ønsker å ha mer fokus på fysisk aktivitet og frukt istedenfor kake.
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Gruppetrening:
. Treningsgruppe mandag, onsdag og fredag (Både helsestudio og trening ute varighet

fra 14.10- 15.15)
. Bassengtrening onsdager

. Treningskort som brukere kan benyte seg av fra 08.00-15.30 daglig

. Fokus på kosthold samen med fastlege

. Matombringing til pasienter som ikke greier og opprettholde s tilstrekkelig med
næring, eller har andre skaderIlyter (dette er et tiltak som hjelper pasientene til å bli
boende hjemmel lengere en uten en slik ordning.)

. Fokus på ernæring, med bistand fra egen kokk på Beiarn sykehjem.

. Samarbeid med fysioterapeut for og uføre enkle oppdrag hos pasienter som har
vansker med og komme seg til fysioterapeut.

Individuell trening
. Etter avtale med fastlege, lages egne individuelle opplegg.(psykisk helse)

. Etter behov for pasienter med nedsatt almenntilstand settes det i gang tiltak innen

fysisk aktivisering (hjemmebasert omsorg)

Sosialt
. Turer, uansett vær og føre arangeres det turer hver tirsdag. Med fokus på å bli kjent i

egen bygd.

. Onsdager arangeres det helsekafé på Tollå i samarbeid med BeiarVekst,

Friviligsentralen, psykisk helse og hjemmebasert omsorg.
. Langturer 2 til 3 tuer i året. (Turer med overnatting, turene legges opp etter ønsker

Isamarbeid med de som bruker tjenesten)

Tiltak for helsestasjonen
. Ungdata karlegging - gir et bilde av ungdomskulturen

. Hybelforberedende årlig kurs, med fokus på mat, renhold, økonomi m.m.

. Tverretatlig samarbeid for oppfølging av j ordmortj enestens Tjenesteavtale 8

. Fokus og arbeid med tannelse, forebyggende tiltak jf. Tannelsetjenesten §1-3, og

henvisningsrutiner for barn under 3 år. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid viktig.

Kultur- og idrettsstrategi
. Barna i Beiar skal i en tidlig alder få oppleve og ta del i kulturopplevelser.

. Gi bar og unge et aktivt fritidstilbud, gode opplevelser og oppvekstsvilkår.

. Legge til rette for kreative møtesteder for ungdom.

. Stile til disposisjon lokaler og anlegg, samt støtte organisasjoner som påtar seg å

bygge ogleller drive hus og anlegg til idrett, friluftsliv og kulturformåL.
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. Kommunen skal ha et bevisst og akivt samarbeid med lag og foreninger, for å sikre
viktige trivsels- og velferdstilbud.

. Vektlegge kultursamarbeid med fylkeskommunen og andre kommuner for å kune

påta seg oppgaver, som kommunen ikke kan løse alene.

Folkehelsegruppen:
Folkehelseleder
Helsesøster
Folkehelsekoordinator
Bolystklekkerioperatør
Psykiatri og Rus
Flyktningkonsulent
Leder Barnehage
Rektor skole
Landbruk og Kultur
Leder Barnevern
Beiarn Turlag

Sykehjem
Beiarn Idrettsråd
Friviligsentra1en
Politikerrepresentant
Elevrådsrepresentant
Eldrerådet

Lag, foreninger, organisasjoner og samarbeidspartnere
I Beiar kan man telle et stort antall registrerte foreninger. De fleste har en aktivitetskalender
- helårsbasert ogleller sesongbasert. Foreningene lager aktiviteter som skaper sosialt samvær.
Slike møteplasser gir glede og mening for flere og er et viktig supplement i et
folkehelseperspektiv .
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