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Plan og ressursutvalget

Møtested: Kommunehuset

Møtedato: 14.03.2018 Tid: 10:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Ole-Håkon Hemminghytt
Linda Merete Larsen
Rune Jørgensen
Hilde Anita Rasch-Olsen
Tone Kristin Helbostad
Irene M Carlsen

Forfall Møtt for

FO

Rune Jørgensen

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
DS
PS 7, 8, 9, 10, 11 og 12

Underskrifter:

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

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

7/18 18/130
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

8/18 18/128
HØRING AV FORSLAG TIL BEITEPLAN

9/18 18/2
HØRING - KONSESJONSSAK 132 KV SUNDSFJORD-VIA
SALTSTRUMEN TIL HOPEN - 132/22 KV KJELLING
TRANSFORMATORSTASJON -132/66/22 SALTSTRAUMEN
TRANSFORMA TORST ASJON

10/18 18/39
SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PLAN-OG BYGNINGSLOVEN
BOLIGER STORJORD GNR 16/81

11/18 18/13
MOTORFERDSEL I UTMARK JONNY SANDMO

12/18 18/17
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK
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Referatene tas ti orientering.

Delegerte vedtak tas ti etterretning.

Plan og ressursutvalget ber om at det avholdes tematime om plan og bygningsloven i
neste møte.

7/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL - PLAN OG RESSURSUTVALGET

Vedtak:
Protokoll godkjent.

Enstemmig vedtatt.

8/18
HØRING AV FORSLAG TIL BEITEPLAN

Vedtak:
Forslag til beitebruksplan 2018-2021 for Beiarn kommune legges ut på høring med 3 ukers
høringsfrist. Etter høringsfristen legges høringsinnspill inkludert innspil fra plan- og
ressursutvalget fram for Beiarn Beitelag før behandling og endelig vedtak i kommunestyret.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Administrasjonen la frem nytt forslag til vedtak i møtet.

Rådmannens innstiling:
Forslag til beitebruksplan for Beiarn kommune 2018 - 2021 vedtas.

9/18
HØRING - KONSESJONSSAK 132 KV SUNDSFJORD- VIA SALTSTRUMEN TIL
HOPEN - 132/22 KV KJELLING
TRANSFORMATORSTASJON - 132/66/22 SALTSTRAUMEN
TRANSFORMATORSTASJON

Vedtak:
1. Beiarn kommune anbefaler at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir

Nordlandsnett konsesjon til bygging av ny 132 kV kraftledning fra Saltstraumen til
Sundsfjord, samt bygging av ny Kjellng transformatorstasjon.
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2. Beiarn kommune ønsker at alternativ 1 benyttes fra Valnesvatnet til Kjelling
transformatorstasjon.

3. Hvis alternativ 2 benyttes, ber Beiarn kommune om at linjen på delstrekning 6 krysser
fjorden lengre ut mot alternativ 1, eventuelt flyttes sørøstover ved kryssingen av
Kroksundet og over Evja, slik at den går så nært 22 kV linjen over Evja som mulig.

Vedtakets punkt 1 begrunnes med beredskapshensyn i kraftnettet samt behov for ny Kjelling
transformatorstasjon for å kunne ta i mot fremtidig energi produsert fra Breivikelva kraftverk
Ref: NVE 200805054-56 ksk/ero.

Vedtakets punkt 2 og 3 begrunnes med at dagens trasé kommer i konflikt med arealet på Evja
avsatt til formål ((Råstoffutvinning)) i Kommuneplanens arealdeL. For Beiarn kommune er det
av vesentlig samfunnsinteresse at råstoffutvinningen kan ekspandere inn under dagens.

Enstemmig vedtatt.

10/18
SØKNAD OM DISPENSASJON ETTER PLAN-OG BYGNINGSLOVEN
BOLIGER STORJORD GNR 16/81

Vedtak:
Plan- og ressursutvalget i Beiarn kommune innvilger i henhold til plan- og bygningsloven
kapittel 19 dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan ((Storjord sentrum)) for bygging av 6
nye boliger på gnr. 16, bnr. 81, som omsøkt.

Dette gjelder dispensasjon fra:
. Byggegrensen mot adkomstvei i nord.

. Økt utnyttelsesgrad fra 35 % BY A til 37,55 % BY A.

. Regulert ankomst i vest, til adkomst i nord.

Dispensasjonene begrunnes med:
. Adkomstveien er relativt beskjedent trafikkert, og at det kun er boder og carporter som

skal settes opp utenfor byggegrensen.
. Utnyttelsesgraden er beskjedent økt, og er naturlig ettersom det bygges rekkehus.

. I forhold til prosjektet er den eneste naturlige adkomst fra nord.

Vedtaket begrunnes i sin helhet med at tiltaket ikke vil få negative innvirkninger, og at tiltaket
er i henhold til hensikten med gjeldende reguleringsplan.

Enstemmig vedtatt.
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11/18
MOTORFERDSEL I UTMARK
JONNY SANDMO

Vedtak:
Jonny Sandmo gis dispensasjon for kjøring på barmark til Sandmoen, jf. forskrift for
motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Trasé: Fra grensen med Bodø kommune etter vei til Sandmoen.

Dispensasjon er gyldig 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.
Dipsensasjon gjelder for ti (lO) årlige turer. Det skal føres kjørebok før turen tar til
med dato og signatur.
Ferdsel skal skje hensynsfullt og med hensyn til annen virksomhet i området.
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.

Dispensasjonen gis med hjemmel i motorferdselforskriftens § 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.

12/18
MOTORFERDSEL I UTMARK - BARMARK

Vedtak:
Arnt Pedersen gis dispensasjon for kjøring på barmark til parkering i Stimarka, jf. forskrift for
motorkjøretøyer i utmark etc. § 6.

Trasé: Fra grensen med Gråtådalsveien etter fast trasé til parkering i Stimarka.

Dispensasjon er gyldig 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.
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Dispensasjon gjelder for tjuefem (25) årlige turer. Det skal føres kjørebok før turen tar
til med dato og signatur.
Ferdsel skal skje hensynsfullt og med hensyn til annen virksomhet i området.
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.

Dispensasjonen gis med hjemmel i motorferdselforskriftens § 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.
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