
" Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Plan og ressursutvalget

Møtested: KOMMUNEHUSET
Møtedato: 18.01.2018 Tid: 10:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

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

Forfall Møtt for

FO

FO

Hilde Anita Rasch-Olsen
Ole-Håkon Hemminghytt

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
DS
PS 1,2,3,4,5,6/18

Underskrifter:

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

Postadresse:
Moldjord
81 la MOLDJORD

Besøksadresse:
Kommunehuset
MOLDJORD

Telefon:
Telefaks:



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

1/18 18/21
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

2/18 17/726
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK TOVE OG VIGGO
HANSEN

3/18 17/663
MOTORFERDSEL I UTMARK HILMAR EMIL SKOGLUND

4/18 17/569
REKVISISJON OPPMÅLINGSFORRTNING -
JORDLOVSBEHANDLING

5/18 16/326
HYTTEOPPFØRING PÅ LARSOS -17/7 KV ANTO SERVICE AS

6/18 17/571
DISPENSASJON FRADELING FRITIDSTOMT - JANNE SOLBAKK
GNR. 54/4
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Ingen kommentarer til innkallingen.

REFERATER:

Referater tatt til etterretning.

DELEGERTE VEDTAK:

Delegerte vedtak tatt til orientering.

1/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

Vedtali.:
Protokoll fra siste møte i Plan og ressursutvalget godkjent.

Enstemmig vedtatt.

2/18
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK
TOVE OG VIGGO HANSEN

Vedtak:
Tove og Viggo Hansen gis dispensasjon for kjøring med atv til hytte ved Langvannet, jf.
forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Trasé: Skogsvegen fra Krokahaugen til hytte ved Langvannet

Dispensasjonen gjelder på barmark fram til 31.12.2022

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt.
Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00-07.00.
Ferdsel skal skje hensynsfullt og med hensyn til annen virksomhet i området.
Kjøring skal skje etter angitt trasè.
Grunneiers tilatelse, kart over trasé og dispensasjon skal medbringes og vises fram
ved kontroll
Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i dispensasjon kan føre til umiddelbar
inndragelse av dispensasjon.

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

Søknaden er vurdert etter naturmangfoldsloven §§ 8 - 12. En har på grunnlag av tilgjengelig
vitenskapelig og erfaringsbaseii informasjon tilstrekkelig kunnskap for å si at motorferdsel

Side 3 av 5



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

Enstemmig vedtatt.

3/18
MOTORFERDSEL I UTMARK HILMAR EMIL SKOGLUND

Vedtak:
Hilmar Emil Skoglund gis dispensasjon for bruk av A TV m/belter til kjøring til hytte i
Tollådal, jf. forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Trasé: Fra parkeringsplass Skoglund/Gamåga til hytte på gbnr. 55/65.

Dispensasjonen gjelder på bar og snødekt mark fram til 31.12.2022

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
All kjøring utenom angitte formål og løype er forbudt.
Kjøring er forbudt i tidsrommet 23.00-07.00.
Ferdsel skal skje hensynsfullt og med hensyn til annen virksomhet i området.
Kjøring skal skje etter angitt trasè.
Grunneiers tilatelse, kart over trasé og dispensasjon skal medbringes og vises fram
ved kontroll
Mislighold av dispensasjonen og/eller vilkår satt i dispensasjon kan føre til umiddelbar
inndragelse av dispensasj on.

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

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

Enstemmig vedtatt.

4/18
REKVISISJON OPPMÅLINGSFORRTNING - JORDLOVSBEHANDLING

Vedtak:
Planutvalget tar ikke klagen til følge, og opprettholder rådmannens vedtak. Vedtaket
begrunnes med at det ikke er kommet ny momenter av betydning for saken.

Vedtaket har hjemmel i lov omjord §§ 1 og 12.

Enstemmig vedtatt.
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5/18
HYTTEOPPFØRING PÅ LARSOS -17/7
KVANT O SERVICE AS

Vedtak:
Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune er positive til å innvilge dispensasjon fra
kommuneplanens areal del for bygging av to mindre hytter til utleieformål i Førrskoan på gnr.
17, bnr. 4.

Videre behandling delegeres til rådmannen, med mindre det kommer inn vesentlige
merknader.

Enstemmig vedtatt.

6/18
DISPENSASJON FRADELING FRITIDSTOMT - JANNE SOLBAKK
GNR. 54/4

Vedtak:
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-4 gis det ikke dispensasjon fra LNFR-formålet i
kommuneplanens arealdel for fradeling av ca 5,5 daa fra gnr. 54, bnr. 4, til fritidsformåL.

Plan- og ressursutvalget er positive til å innvilge dispensasjon fradeling av inntil 1 ,5 daa fra
gnr. 54, bnr. 4.

Resterende behandling delegeres til rådmannen.

Enstemmig vedtatt.
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