Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for miljø, plan og ressurs
Formannskapssalen, Kommunestyresalen, Rådhuset
12.03.2020
10:00 – 12:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Hans Myrnes
Leder
Jan Erik Arnøy
Nestleder
Annika Louise Wassmo
Medlem
Jimmy Alexander Losvik
Medlem
Tone Pedersen
Medlem
Mari Præsteng
Medlem
Terje Røli
Medlem
Johan Petter Røssvoll
Medlem

Representerer
H
AP
MDG
AP
AP
H
SP
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Anne Kari L. Snefjellå
MEDL
Johnny Ronesen
MEDL
Julie Bang
MEDL

Representerer
SP
FRP
Rødt

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Leif Egil Amundsen
Anne Kari L. Snefjellå
Nina Veronica Mikkelborg
Johnny Ronesen
Ove Amundsen
Julie Bang

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jan Erik Furunes
Jan Terje Strandås
Torhild Jakobsen
John Gunnar Halse
Kristin Klausen
Sonja Skogvoll
Møteformalia

Stilling
Kommunaldirektør, teknisk
Seksjonsleder, byggesak
Landbrukssjef
Landbruksveileder
Prosjektleder
Sekretær

Representerer
SP
FRP
Rødt

Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Johan Petter Røssvoll (SP), Tone Pedersen (AP), Mari Præsteng (H)
Spørsmål til administrasjon: Ingen skriftlige spørsmål
Orienteringer/informasjon:
 Elektronisk registrering av reiseregning og møtegodtgjørelse v/Hilde Skonseng v/HRavdeling
 Orientering fra seksjon for byggesak v/Jan Terje Strandås
Kommunaldirektør Jan Erik Furunes svarte på spørsmål om brøyting av fortau i Torggata.
Kommunaldirektør Jan Erik Furunes informerte også om møte som Rana kommune har hatt
med utbyggingsaktører i Rana og Byggmesterforbundet. Besluttet at det skal være dialog og
dialogmøter.

PS 18/20 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 12.03.2020 - sak 18/20
Behandling: Tatt til orientering

RS 5/20 Avslag på søknad om skadefelling av gaupe - Rana
RS 6/20 Klagebehandling - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt - 58/2 –
Stadfestelse av vedtak

PS 19/20 Delegerte saker
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 12.03.2020 - sak 19/20
Behandling: Tatt til orientering

Tillatelse - carport og inngangsparti - Roald Amundsens gate 2A
Tillatelse til dispensasjon -utebod

- Hagaberget 4

Dispensasjon innvilges - Tilbygg fritidsbolig og tilbygg uthus - Laliaveien 201
Deling / justering av grunneiendom
Tillatelse til piperehabilitering i skogveien 30
Tillatelse - Garasje - Skogveien 22 B
Tillatelse - veranda - Almlia gbnr. 138/70
Tillatelse til piperehabilitering - Stien5
Tillatelse - Enebolig med garasje - Stien 28
Tillatelse til piperehabilitering i Sørlandsveien 570
Tillatelse - oppføring av fasadeskilt og uthengsskilt - Fridtjof Nansens gate 15
Tillatelse - Ny vareheis i eksisterende sjakt - Rana Gruber, Mjølanveien 29
Tillatelse til tilbygg, påbygg og ombygging av våningsbolig
Avslag - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

med garasje - Sør-Villen 24

- Falkflåget 4 gnr. 22/351

Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra Flostrandveien 528, gnr 198/41
Midlertidig tillatelse for tilknytning til avløpsanlegg i Høglia 1
Utvidelse av planområde for luftsportsarena ved Hellerfjellet
Tillatelse til arealoverføring fra gbnr. 20/709 til gbnr. 20/844 og 20/853
Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket - nybygg - Myraveien 35
Tillatelse til deling av grunneiendom gnr,14 bnr.14
Gebyret for husholdningsrenovasjon for Sjonhagenveien 195 (gnr.192 bnr.7) omreguleres
til fritidsrenovasjon
Tillatelse - Tilbygg fritidsbolig, endring av eksisterende inngangsparti, utskifting av
vinduer, oppgradering/tetting og tilbygg på uthus - Mogressfjellet, tomt 186
Rammetillatelse til å bygge hallbygg i Saltfjellveien 20

PS 20/20 Søknad om konsesjon for erverv av gnr.79 bnr.10
Rådmannens innstilling
Utvalg for miljø, plan og ressurs viser til vurdering og konklusjon i saksframlegg og vedtar:

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §1 og 9 får Bente Lisbeth Hermansen konsesjon på
eiendommen gnr.79 bnr.10 som omsøkt.

Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 12.03.2020 – sak 20/20
Vedtak:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §1 og 9 får Bente Lisbeth Hermansen konsesjon på
eiendommen gnr.79 bnr.10 som omsøkt.

Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)

PS 21/20 Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen 27 bnr.13
Saksprotokoll - Utvalg for miljø, plan og ressurs - 12.03.2020 - sak 21/20
Rådmannens innstilling:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §1 og 9 får Rune Tangen konsesjon på eiendommen
gnr.27 bnr.13.
2. Det settes som vilkår at eiendommen må bebos, enten av søker selv, eller ved bortleie.
Vedtak:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §1 og 9 får Rune Tangen konsesjon på eiendommen
gnr.27 bnr.13.
2. Det settes som vilkår at eiendommen må bebos, enten av søker selv, eller ved bortleie.
Votering: Enstemmig vedtatt (11-0)

PS 22/20 Høringsuttalelse - forlengelse av miljøfartsgrensa

Rådmannens innstilling
Rana kommune er positiv til en forlengelse av miljøfartsgrensen langs E6, da tiltaket vil bidra til
å redusere produksjon av svevestøv i området.

Innstilling til Kommunestyret fra Utvalg for miljø, plan og ressurs 12.03.2020 – sak 22/20

Vedtak:
Rana kommune er positiv til en forlengelse av miljøfartsgrensen langs E6, da tiltaket vil bidra til
å redusere produksjon av svevestøv i området.
Behandling:
Nytt forslag fra SP, FRP, Rødt:
Rana kommune tilrår ikke en forlengelse av miljøfartsgrensen langs E6.
Hvis statistikk fra eksisterende miljøfartsgrense viser positive resultater, tas saken opp til ny
behandling.
Votering:
Rådmannen forslag til vedtak ble vedtatt med 6 stemmer (AP,H,MDG) mot 5 stemmer (SP,
FRP, Rødt)
Nytt forslag falt med 5 stemmer (SP,FRP,Rødt) mot 6 stemmer (AP,H,MDG)

PS 23/20 Svar på søknad om å endre valdgrense mellom Hemnes Nord og
Rana Syd
Rådmannens innstilling
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Vedtak:
Rana kommune sier ikke opp bestandsplan med Hemnes kommune.
Jaktfeltet Skamdalsaksla tildeles felleskvote med bakgrunn i hjorteviltforskriftens §9, der
minstearealet kan reduseres med 50%.
Dette danner grunnlaget for fellingstillatelser for Skamdalsaksla jaktfelt
Behandling:
Fellesforslag fra SP, H, AP, FRP, Rødt:
Rana kommune sier ikke opp bestandsplan med Hemnes kommune.
Skamdalsaksla jaktfelt tildeles fellingskvote med bakgrunn i hjorteviltforskriftens §9, der
minstearealet kan reduseres med 50%.
Dette danner grunnlaget for fellingstillatelser for Skamdalsaksla jaktfelt
Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0)

PS 24/20 Kommunedelplan for naturmangfold 2020-2030 - sluttbehandling
Rådmannens innstilling
Kommunedelplan for naturmangfold 2020 – 2030 vedtas i henhold til plan- og bygningslovens
§ 11-15.

Innstilling til Kommunestyret fra Utvalg for miljø, plan og ressurs 12.03.2020 - sak 24/20
Vedtak:
Planen sendes tilbake til administrasjon.
Kommunedelplanen sendes ut på ny høring.
Behandling:
Fellesforslag fra MPR-utvalget:
Planen sendes tilbake til administrasjon.
Kommunedelplanen sendes ut på ny høring.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak falt med 0-11
Nytt fellesforslag ble enstemmig vedtatt (11-0)

PS 25/20 Plan 2185: Nordahl Griegs gate 10, offentlig ettersyn og høring
Rådmannens innstilling
Plan 2185 Detaljregulering for Nordahl Griegs gate 10 sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10
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Vedtak:
Plan 2185 Detaljregulering for Nordahl Griegs gate 10 sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10

Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0)

